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"Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των 
ομβρίων υδάτων της περιοχής 
Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την 
ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος"
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ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:  125/2021

Αρ.Πρωτ.: 26622/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων – Καματερού
1.Προκηρύσσει ανοιχτό   διαγωνισμό   με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει   βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής  , σύμφωνα
με το άρθρο 86 παρ. 2 και 4 του Ν. 4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης μελέτης με τίτλο «Σύνθετη
μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με
την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 203.707,11€ (πλέον Φ.Π.Α.
24%). Η μελέτη ανήκει στις κατηγορίες 08, 09, 13, 16, 21, 25 με CPV: 71335000-5.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΗ

ΣΤΑΔΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 16 15.748,87

2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13 73.839,35

3 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 08 22.809,44

4 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 8.992,50

5 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 21 28.584,06

6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 09 9.167,17

7 ΣΑΥ-ΦΑΥ 2.795,23

8 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 15.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 177.136,62

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 26.570,49

ΣΥΝΟΛΟ 203.707,11

2.Είδος δημόσιας σύμβασης: «Δημόσια σύμβαση μελέτης» του άρθρου 2 §1 περ. 9α

Τρόπος  διεξαγωγής  διαγωνισμού:  Με τη  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).



Τρόπος επιλογής αναδόχου: «Ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Τρόπος  υποβολής  οικονομικών  προσφορών:  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  95  §3  του  Ν.  4412/16.  Η
συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της προεκτιμώμενης αμοιβής, με
στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

H ανάθεση και εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τον N. 4412/16, ΦΕΚ-147/Α’/8-8-2016 ως
ισχύει. 

3.Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο
“ηλεκτρονικοί  διαγωνισμοί”  της  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  καθώς  και  στην ιστοσελίδα  της
αναθέτουσας αρχής www.agan.gov.gr. 

Ως  ημερομηνία  και  ώρα  λήξης της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  ορίζεται  η  25η
Ιανουαρίου 2022 (25/01/2022), ημέρα Τρίτη και ώρα 13:20.

Η  υποβολή των προσφορών θα γίνει  από τους ενδιαφερομένους  μόνο ηλεκτρονικά,  μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

4.Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριακόσιες
εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του έγγραφου συμφωνητικού. Ο καθαρός
χρόνος, εντός του οποίου ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης,
εκτιμάται σε τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες. 

5.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις  αυτών που δραστηριοποιούνται
στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 21 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος - μέλος της Ένωσης,

β) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

6.Ο  χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  δώδεκα (12)  μήνες από την ημερομηνία  λήξης  της
προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση
εγγυητικής  επιστολής  συμμετοχής,  ποσού  τεσσάρων  χιλιάδων  εβδομήντα  τεσσάρων  ΕΥΡΩ
(4.074,00€).

7.Το Τεύχος των Τεχνικών Δεδομένων (Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης ) και Τεύχη Δημοπράτησης
συντάχθηκαν από το Τμήμα Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Α.Α.Κ. και εγκρίθηκαν με
την υπ. αρ. 503/14-12-2021 (ΑΔΑ 6ΣΝΖΩ62-044) Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου.

8.Η δαπάνη εκπόνησης της μελέτης βαρύνει τον Κ.Α. 00.7413.0017 του Π/Υ του Δήμου και έχει
ληφθεί η υπ’αρ. 2021/1003 ΑΑΥΠΔ (ΑΔΑ Ω5Η0Ω62-ΦΣΑ).

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δ.Α.Α.Κ.

Αγιοι Ανάργυροι, 16/12/2021
ο Αντιδήμαρχος 

της Τεχνικής Υπηρεσίας
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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ΜΕΛΕΤΗ: "Σύνθετη  μελέτη  για  τη
διαχείριση των ομβρίων υδάτων
της  περιοχής  Γεροβουνό  Δ.Κ.
Καματερού,  με  την  ανάπτυξη
πρότυπου υδροσυστήματος"
στο  πλαίίσίο  υλοποίίησης  του
έί ργου LIFE-IP AdaptInGR
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 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

 Δηί μος Α.Α.Κ.

CPV: 71335000-5

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α ΣΔ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ  Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  Μ Ε Σ Ω  Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ  

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν  Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν  Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν  

( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . )
Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η ΣΓ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

3Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ιδ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία 
γία την έπίλογηί  αναδοί χου γία την έκποί νηση της μέλέίτης:

" Σ ύ ν θ ε τ η  μ ε λ έ τ η  γ ι α  τ η  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  τ ω ν  ο μ β ρ ί ω ν  υ δ ά τ ω ν  " Σ ύ ν θ ε τ η  μ ε λ έ τ η  γ ι α  τ η  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  τ ω ν  ο μ β ρ ί ω ν  υ δ ά τ ω ν  
τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  Γ ε ρ ο β ο υ ν ό  Δ . Κ .  Κ α μ α τ ε ρ ο ύ ,  τ η ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  Γ ε ρ ο β ο υ ν ό  Δ . Κ .  Κ α μ α τ ε ρ ο ύ ,  

μ ε  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  π ρ ό τ υ π ο υ  υ δ ρ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς "μ ε  τ η ν  α ν ά π τ υ ξ η  π ρ ό τ υ π ο υ  υ δ ρ ο σ υ σ τ ή μ α τ ο ς "

Εκτιμώμενης αξίας  203.707,11 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα δίέξαχθέίί συί μφωνα μέ: 
α) τίς δίαταί ξέίς του ν. 4412/2016 (Α’ 147) καί β) τους οί ρους της παρουί σας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1: Κύριος του Έργου – Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας 

1.1  Αναθέίτουσα αρχηί              :     ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΎΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΎ

Οδοί ς                                              : Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ.Κωδ. : 13561
Τηλ. : 2132023618, 614, 681
E-mail           :

:
meletes@agankam.gov.gr

Α.Φ.Μ.  
Κωδίκοί ς ηλέκτρονίκηί ς τίμολοί γησης44   
Γένίκηί  Δίέυί θυνση στο δίαδίίκτυο  
(URL)

Πληροφορίίές

:
:
:

:

998396742 
………………………………………………..…………………..

www.agan.gov.gr

………………………………………………..…………………..

1.2 Κυί ρίος του Έργου :        ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1.3 Εργοδοί της:                                    ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

1.4 Προίϊσταί μένη Αρχηί  :                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΎΜΒΟΎΛΙΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.5 Δίέυθυί νουσα Ύπηρέσίία :         ΤΕΧΝΙΚΗ ΎΠΗΡΕΣΙΑ Δ.Α.Α.Κ.

1.6 Αρμοί δίο Τέχνίκοί  Συμβουί λίο : Τέχνίκοί  Συμβουί λίο Δημοσίίων Εργων Πέρίφέίρέίας Αττίκηί ς

1.7 Εφοί σον οί ανωτέίρω υπηρέσίίές μέταστέγασθουί ν καταί  τη δίαί ρκέία της δίαδίκασίίας συί ναψης ηί
έκτέίλέσης της μέλέίτης, υποχρέουί νταί να δηλωί σουν αί μέσα τα νέία τους στοίχέίία στους προσφέίροντές
ηί  στον αναί δοχο.

Εφοί σον  οί  ανωτέίρω  υπηρέσίίές  ηί /καί  τα  αποφαίνοί μένα  οί ργανα  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς
καταργηθουί ν,  συγχωνέυτουί ν  ηί  μέ  οποίονδηί ποτέ  τροί πο  μέταβληθουί ν  καταί  τη  δίαί ρκέία  της
δίαδίκασίίας  συί ναψης  ηί  έκτέίλέσης  της  μέλέίτης,  υποχρέουί νταί  να  δηλωί σουν  αί μέσα  στους
προσφέίροντές5 ηί  στον αναί δοχο τα στοίχέίία των υπηρέσίωί ν ηί  αποφαίνοί μένων οργαί νων, τα οποίία
καταί  τον  νοί μο  αποτέλουί ν  καθολίκοί  δίαί δοχο  των  έν  λοί γω  οργαί νων  που  υπέίσέίρχονταί  στα
δίκαίωί ματα καί υποχρέωί σέίς τους.

Άρθρο 2: Έγγραφα της σύμβασης και τεύχη

2.1 Τα έίγγραφα της  συί μβασης,  καταί  την έίννοία  της πέρίπτ.  14 της  παρ.  1  του αί ρθρου 2 του ν.
4412/2016, γία τον παροί ντα ηλέκτρονίκοί  δίαγωνίσμοί , έίίναί τα ακοί λουθα:

α) η παρουί σα δίακηί ρυξη,
β) το Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο Έγγραφο Συί μβασης (ΕΕΕΣ) 6, 
γ) το έίντυπο οίκονομίκηί ς προσφοραί ς, οί πως παραί γέταί αποί  την έίδίκηί  ηλέκτρονίκηί  φοί ρμα του
υποσυστηί ματος,
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δ) το Τέυί χος Τέχνίκωί ν Δέδομέίνων του έίργου μέ τα τυχοί ν Παραρτηί ματαί  του, το προί γραμμα των
απαίτουί μένων μέλέτωί ν  καί η τέκμηρίίωση της σκοπίμοί τητας του έίργου.
έ) το τέυί χος της Συγγραφηί ς Ύποχρέωί σέων (Σ.Ύ.)   μέ τα τυχοί ν Παραρτηί ματαί  του, 
στ) το τέυί χος προέκτίμωί μένων αμοίβωί ν,
ζ) το υποί δέίγμα ….7

η)  τυχοί ν  συμπληρωματίκέίς  πληροφορίίές  καί  δίέυκρίνίίσέίς  που  θα  παρασχέθουί ν  αποί  την
αναθέίτουσα αρχηί   έπίί οί λων των ανωτέίρω,
θ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ8

2.2 Προσφέίρέταί  έλέυί θέρη,  πληί ρης,  αί μέση  καί  δωρέαί ν  ηλέκτρονίκηί  προί σβαση  στα  έίγγραφα  της
συί μβασης9 στον  έίδίκοί ,  δημοί σία  προσβαί σίμο,  χωί ρο  “ηλέκτρονίκοίί  δίαγωνίσμοίί”  της  πυί λης
www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  Στην  ίστοσέλίίδα  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς  (www.agan.gov.gr)  αναρταί ταί
σχέτίκηί  ένημέίρωση μέ αναφοραί  στον συστημίκοί  αρίθμοί  δίαγωνίσμουί  καί δίασυί νδέση στον ανωτέίρω
ψηφίακοί  χωί ρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημοί σία Έργα. 

Καί θέ  έίίδους  έπίκοίνωνίία  καί  ανταλλαγηί  πληροφορίωί ν  πραγματοποίέίίταί  μέίσω  της  δίαδίκτυακηί ς
πυί λης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

........................................................................................ 10 11.

2.3 Εφοί σον  έίχουν  ζητηθέίί  έγκαίίρως,  ηί τοί  έίως  τη  Δέυτέίρα  17-01-202212,  η  αναθέίτουσα  αρχηί
παρέίχέί  σέ  οί λους  τους  προσφέίροντές  που  συμμέτέίχουν  στη  δίαδίκασίία  συί ναψης  συί μβασης
συμπληρωματίκέίς πληροφορίίές σχέτίκαί  μέ τα έίγγραφα της συί μβασης, το αργοί τέρο έίως την Πέίμπτη
20-01-202213. 

Απαντηί σέίς  σέ  τυχοί ν  δίέυκρίνίίσέίς  που  ζητηθουί ν,  αναρτωί νταί  στον  δημοί σία  προσβαί σίμο
ηλέκτρονίκοί  χωί ρο  του  δίαγωνίσμουί  στην  προαναφέροί μένη  πυί λη  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία  Έργα  μαζίί  μέ  τα  υποί λοίπα  έίγγραφα  της  συί μβασης  προς  ένημέίρωση  των
ένδίαφέροί μένων οίκονομίκωί ν φορέίων, οί οποίίοί έίίναί υποχρέωμέίνοί να ένημέρωί νονταί μέ δίκηί  τους
έυθυί νη μέίσα αποί  τον υποί ψη ηλέκτρονίκοί  χωί ρο.

Η αναθέίτουσα αρχηί  παρατέίίνέί  την  προθέσμίία  παραλαβηί ς  των προσφορωί ν,  ουί τως ωί στέ  οί λοί  οί
ένδίαφέροί μένοί  οίκονομίκοίί  φορέίίς  να  μπορουί ν  να  λαί βουν  γνωί ση  οί λων  των  αναγκαίίων
πληροφορίωί ν γία την καταί ρτίση των προσφορωί ν στίς ακοί λουθές πέρίπτωί σέίς:
α)  οί ταν,  γία  οποίονδηί ποτέ  λοίγο,  προί σθέτές  πληροφορίίές,  αν  καί  ζητηί θηκαν  αποί  τον  οίκονομίκοί
φορέία έίγκαίρα, δέν έίχουν παρασχέθέίί το αργοί τέρο τέίσσέρίς (4) ημέίρές πρίν αποί  την προθέσμίία που
ορίίζέταί γία την παραλαβηί  των προσφορωί ν,
β) οί ταν τα έίγγραφα της συί μβασης υφίίστανταί σημαντίκέίς αλλαγέίς. 
Η δίαί ρκέία της παραί τασης θα έίίναί αναί λογη μέ τη σπουδαίοί τητα των πληροφορίωί ν που ζητηί θηκαν ηί
των αλλαγωί ν.

Όταν  οί  προί σθέτές  πληροφορίίές  δέν  έίχουν  ζητηθέίί  έίγκαίρα  ηί  δέν  έίχουν  σημασίία  γία  την
προέτοίμασίία  καταί λληλων  προσφορωί ν,  η  παραί ταση  της  προθέσμίίας  έναποί κέίταί  στη  δίακρίτίκηί
έυχέίρέία της αναθέίτουσας αρχηί ς.

2.4 Τροποποίίηση των οί ρων της δίαγωνίστίκηί ς δίαδίκασίίας (πχ αλλαγηί /μέταί θέση της καταληκτίκηί ς
ημέρομηνίίας υποβοληί ς  προσφορωί ν καθωί ς καί  σημαντίκέίς  αλλαγέίς  των έγγραί φων της συί μβασης,
συί μφωνα μέ την προηγουί μένη παραί γραφο), δημοσίέυί ονταί στο ΚΗΜΔΗΣ1414. 

-σελίδα  4 -

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.agan.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

Άρθρο 2Α: Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 

Οί οίκονομίκοίί φορέίίς δέσμέυί ονταί οί τί:
α) τηρουί ν καί θα έξακολουθηί σουν να τηρουί ν καταί  την έκτέίλέση της συί μβασης, έφοί σον έπίλέγουί ν,
τίς υποχρέωί σέίς τους που απορρέίουν αποί  τίς δίαταί ξέίς της πέρίβαλλοντίκηί ς, κοίνωνίκοασφαλίστίκηί ς
καί έργατίκηί ς νομοθέσίίας, που έίχουν θέσπίστέίί μέ το δίίκαίο της Ένωσης, το έθνίκοί  δίίκαίο, συλλογίκέίς
συμβαί σέίς  ηί  δίέθνέίίς  δίαταί ξέίς  πέρίβαλλοντίκουί ,  κοίνωνίκουί  καί  έργατίκουί  δίκαίίου,  οί  οποίίές
απαρίθμουί νταί στο Παραί ρτημα Χ του Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016. Η τηί ρηση των έν λοί γω
υποχρέωί σέων έλέίγχέταί καί βέβαίωί νέταί αποί  τα οί ργανα που έπίβλέίπουν την έκτέίλέση των δημοσίίων
συμβαί σέων  καί  τίς  αρμοί δίές  δημοί σίές  αρχέίς  καί  υπηρέσίίές  που  ένέργουί ν  έντοί ς  των  ορίίων  της
έυθυί νης καί της αρμοδίοί τηταί ς τους1515 
β)  δέν θα ένέργηί σουν  αθέίμίτα,  παραί νομα  ηί  καταχρηστίκαί  καθ΄  οί λη  τη δίαί ρκέία  της  δίαδίκασίίας
αναί θέσης, αλλαί  καί καταί  το σταί δίο έκτέίλέσης της συί μβασης, έφοί σον έπίλέγουί ν
γ) λαμβαί νουν τα καταί λληλα μέίτρα γία να δίαφυλαί ξουν την έμπίστέυτίκοί τητα των πληροφορίωί ν που
έίχουν χαρακτηρίσθέίί ως τέίτοίές.

Άρθρο 3: Ηλεκτρονική υποβολή φακέλου προσφοράς

3.1. Οί  προσφορέίς  υποβαί λλονταί  αποί  τους  ένδίαφέρομέίνους  ηλέκτρονίκαί ,  μέίσω  της
δίαδίκτυακηί ς  πυί λης  www.promitheus.gov.gr   του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,  μέίχρί  την  καταληκτίκηί
ημέρομηνίία  καί  ωί ρα  που  ορίίζέταί  στο  αί ρθρο  14  της  παρουί σας  δίακηί ρυξης,  σέ  ηλέκτρονίκοί
φαί κέλο  του  υποσυστηί ματος  «ΕΣΗΔΗΣ-  Δημοί σία  Έργα»  καί  υπογραί φονταί,  τουλαί χίστον,  μέ
προηγμέίνη  ηλέκτρονίκηί  υπογραφηί ,  η  οποίία  υποστηρίίζέταί  αποί  αναγνωρίσμέίνο  (έγκέκρίμέίνο)
πίστοποίητίκοί , συί μφωνα μέ την παρ. 2 του αί ρθρου 37 του ν. 4412/2016 16.

Γία τη συμμέτοχηί  στην παρουί σα δίαδίκασίία οί ένδίαφέροί μένοί οίκονομίκοίί  φορέίίς ακολουθουί ν τη
δίαδίκασίία  έγγραφηί ς  του  αί ρθρου  5  παρ.  1.2  έίως  1.4  της  Κοίνηί ς  Ύπουργίκηί ς  Αποί φασης  μέ  αρ.
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών
και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους
εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (στο έξηί ς ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημοί σία Έργα).

Η έίνωση οίκονομίκωί ν φορέίων υποβαί λλέί κοίνηί  προσφοραί ,  η οποίία υποχρέωτίκαί  υπογραί φέταί
συί μφωνα μέ τα ανωτέίρω, έίίτέ αποί  οί λους τους οίκονομίκουί ς φορέίίς που αποτέλουί ν την έίνωση,
έίίτέ αποί  έκπροί σωποί  τους, νομίίμως έξουσίοδοτημέίνο. Στην προσφοραί , προσδίορίίζέταί η έίκταση
καί το έίίδος της συμμέτοχηί ς του καί θέ μέίλους της έίνωσης, συμπέρίλαμβανομέίνης της κατανομηί ς
αμοίβηί ς  μέταξυί  τους,  καθωί ς  καί  ο  έκπροί σωπος/  συντονίστηί ς  αυτηί ς.  Η  έν  λοί γω  δηί λωση
πέρίλαμβαί νέταί  έίίτέ  στο ΕΕΕΣ (Μέίρος  ΙΙ.  Ενοί τητα Α) έίίτέ  στη συνοδέυτίκηί  υπέυί θυνη δηί λωση
που δυί ναταί να υποβαί λλουν τα μέίλη της έίνωσης.

3.2 Στον ηλέκτρονίκοί  φαί κέλο προσφοραί ς πέρίέίχονταί:

(α) έίνας (υπο)φαί κέλος μέ την έίνδέίξη «Δίκαίολογητίκαί  Συμμέτοχηί ς».

(β)  έίνας (υπο)φαί κέλος μέ την έίνδέίξη «Τέχνίκηί  Προσφοραί ».

(γ) έίνας (υπο)φαί κέλος μέ την έίνδέίξη  «Οίκονομίκηί  Προσφοραί ».
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3.3 Αποί  τον προσφέίροντα σημαίίνονταί, μέ χρηί ση του σχέτίκουί  πέδίίου του υποσυστηί ματος, καταί  την
συί νταξη της προσφοραί ς,  τα στοίχέίία  έκέίίνα που έίχουν έμπίστέυτίκοί  χαρακτηί ρα,  συί μφωνα μέ τα
ορίζοί μένα στο αί ρθρο 21 του ν. 4412/2016. 
Στην πέρίίπτωση αυτηί , ο προσφέίρων υποβαί λλέί στον οίκέίίο (υπο)φαί κέλο σχέτίκηί  αίτίολοί γηση μέ τη
μορφηί  ψηφίακαί  υπογέγραμμέίνου αρχέίίου pdf, αναφέίροντας ρηταί  οί λές τίς σχέτίκέίς δίαταί ξέίς νοί μου ηί
δίοίκητίκέίς  πραί ξέίς  που  έπίβαί λλουν  την  έμπίστέυτίκοί τητα  της  συγκέκρίμέίνης  πληροφορίίας,  ως
συνημμέίνο της ηλέκτρονίκηί ς του προσφοραί ς.  Δέν χαρακτηρίίζονταί ως έμπίστέυτίκέίς πληροφορίίές
σχέτίκαί  μέ τίς τίμέίς μοναί δος, τίς προσφέροί μένές ποσοί τητές καί την οίκονομίκηί  προσφοραί .  

3.4 Στην  πέρίίπτωση  της  υποβοληί ς  στοίχέίίων  μέ  χρηί ση  μορφοί τυπου  φακέίλου  συμπίέσμέίνων
ηλέκτρονίκωί ν  αρχέίίων  (π.χ.  ηλέκτρονίκοί  αρχέίίο  μέ  μορφηί  ZIP),  έκέίίνα  τα  οποίία  έπίθυμέίί  ο
προσφέίρων να χαρακτηρίίσέί ως έμπίστέυτίκαί , συί μφωνα μέ τα ανωτέίρω αναφέροί μένα, θα πρέίπέί να
τα υποβαί λλέί  ως χωρίσταί  ηλέκτρονίκαί  αρχέίία  μέ  μορφηί  Portable  Document  Format  (PDF)  ηί  ως
χωρίστοί  ηλέκτρονίκοί  αρχέίίο  μορφοί τυπου  φακέίλου  συμπίέσμέίνων ηλέκτρονίκωί ν  αρχέίίων  που  να
πέρίλαμβαί νέί αυταί .

3.5 Ο  χρηί στης  –  οίκονομίκοί ς  φορέίας  υποβαί λλέί  τους  ανωτέίρω  (υπο)φακέίλους  μέίσω  του
υποσυστηί ματος, οί πως πέρίγραί φέταί κατωτέίρω:

α) Τα  στοίχέίία  καί  δίκαίολογητίκαί  που  πέρίλαμβαί νονταί  στον  (υπο)φαί κέλο  μέ  την  έίνδέίξη
«Δίκαίολογητίκαί  Συμμέτοχηί ς»  έίίναί τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 20.2, τα δέ στοίχέίία καί δίκαίολογητίκαί
που πέρίλαμβαί νονταί στον (υπο)φαί κέλο μέ την έίνδέίξη «Τέχνίκηί  Προσφοραί » έίίναί τα ορίζοί μένα στο
αί ρθρο 20.3 της παρουί σας.
Τα στοίχέίία αμφοί τέρων των (υπο)φακέίλων υποβαί λλονταί αποί  τον οίκονομίκοί  φορέία ηλέκτρονίκαί  σέ
μορφηί  αρχέίίου  Portable Document Format (PDF) καί γίίνονταί αποδέκταί , αναί  πέρίίπτωση, συί μφωνα
μέ την παρ. β του αί ρθρου 5 της παρουί σας.

β) Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται
στο άρθρο 14 της παρούσας, προσκομίίζονταί στην Αναθέίτουσα Αρχηί 1717 μέ έυθυί νη του οίκονομίκουί
φορέία, οί πρωτοί τυπές έγγυηί σέίς συμμέτοχηί ς σέ έίντυπη μορφηί , πλην των έγγυηί σέων που έκδίίδονταί
ηλέκτρονίκαί ,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη.  Οί  ανωτέίρω  πρωτοί τυπές
έγγυητίκέίς  έπίστολέίς  συμμέτοχηί ς  προσκομίίζονταί  σέ  κλέίστοί  φαί κέλο  στον  οποίίο  αναγραί φέταί
τουλαί χίστον ο αποστολέίας, τα στοίχέίία του παροί ντος δίαγωνίσμουί  καί ως παραληί πτης η Επίτροπηί
Δίαγωνίσμουί .

Επίσημαίίνέταί  οί τί  η  έν  λοί γω υποχρέίωση δέν ίσχυί έί  γία τίς  έγγυηί σέίς  ηλέκτρονίκηί ς  έίκδοσης (π.χ.
έγγυηί σέίς του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Η προσκοί μίση των πρωτοί τυπων έγγυηί σέων συμμέτοχηί ς πραγματοποίέίίταί έίίτέ μέ καταί θέση του ως
αί νω  φακέίλου  στην  υπηρέσίία  πρωτοκοί λλου  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς  έίίτέ  μέ  την  αποστοληί  του
ταχυδρομίκωί ς,  έπίί  αποδέίίξέί.  Το βαί ρος αποί δέίξης της έίγκαίρης προσκοί μίσης  φέίρέί  ο  οίκονομίκοί ς
φορέίας.  Το  έμπροί θέσμο  αποδέίκνυί έταί  μέ  τον  αρίθμοί  πρωτοκοί λλου  έίίτέ  μέ  την  έπίίκληση  του
σχέτίκουί  αποδέίκτίκουί  αποστοληί ς, αναί  πέρίίπτωση.
Στην πέρίίπτωση που έπίλέγέίί  η αποστοληί  του φακέίλου της έγγυί ησης συμμέτοχηί ς ταχυδρομίκωί ς, ο
οίκονομίκοί ς φορέίας αναρταί , έφοί σον δέν δίαθέίτέί αρίθμοί  έίγκαίρης έίσαγωγηί ς του φακέίλου του στο
πρωτοί κολλο της αναθέίτουσας αρχηί ς, το αργοί τέρο έίως την ημέρομηνίία καί ωί ρα αποσφραί γίσης των
προσφορωί ν,  μέίσω  της  λέίτουργίίας  «έπίκοίνωνίία»,  τα  σχέτίκοί  αποδέίκτίκοί  στοίχέίίο  προσκοί μίσης
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(αποδέίκτίκοί  καταί θέσης σέ υπηρέσίίές ταχυδρομέίίου - ταχυμέταφορωί ν), προκέίμέίνου να ένημέρωί σέί
την  αναθέίτουσα  αρχηί  πέρίί  της  τηί ρησης  της  υποχρέίωσηί ς  του  σχέτίκαί  μέ  την  (έμπροί θέσμη)
προσκοί μίση της έγγυί ησης συμμέτοχηί ς του στον παροί ντα δίαγωνίσμοί .

γ) Οί προσφέίροντές συνταί σσουν την οίκονομίκηί  τους προσφοραί  συμπληρωί νοντας την αντίίστοίχη
έίδίκηί  ηλέκτρονίκηί  φοί ρμα του υποσυστηί ματος.

δ) Στην οικονομική προσφορά αναγράφεται η προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης
και η συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης.  Η οίκονομίκηί  προσφοραί  συντίίθέταί γία
καί θέ έπίί  μέίρους κατηγορίία μέλέίτης,  συί μφωνα μέ τίς δίαταί ξέίς  της πέρίίπτωσης δ' της παρ. 8 του
αί ρθρου 53 του ν. 4412/2016. Πέρίλαμβαί νέί, έκτοί ς αποί  τίς αμοίβέίς γία την έκποί νηση των μέλέτωί ν, τίς
αμοίβέίς  γία τον προγραμματίσμοί ,  την έπίίβλέψη καί  την αξίολοί γηση των αναγκαίίων έρέυνητίκωί ν
έργασίωί ν παί σης φυί σέως, καθωί ς έπίίσης καί των έργασίωί ν/μέλέτωί ν, συί μφωνα μέ τα αναφέροί μένα
στην πέρίίπτωση δ' της παρ. 8 του αί ρθρου 53 του ν. 4412/2016, καταί  τα έίδίκοί τέρα ορίζοί μένα στο
αί ρθρο  95  παρ.  3  του  νοί μου  αυτουί .  Η  συνολική  προσφερόμενη  τιμή  τρέπεται  σε  ποσοστό
έκπτωσης  επί  της  προεκτιμώμενης  αμοιβής,  με  στρογγυλοποίηση  στο  δεύτερο  δεκαδικό
ψηφίο.

ε)  Στη  συνέίχέία,  οί  προσφέίροντές  παραί γουν  αποί  το  υποσυί στημα  τα  ηλέκτρονίκαί  αρχέίία
[«έκτυπωί σέίς»  των  Δίκαίολογητίκωί ν  Συμμέτοχηί ς,  της  Τέχνίκηί ς  Προσφοραί ς  καί  της  Οίκονομίκηί ς
Προσφοραί ς  τους  σέ  μορφηί  αρχέίίου  Portable  Document  Format  (PDF)].  Τα αρχέίία  αυταί  γίίνονταί
αποδέκταί , έφοί σον φέίρουν, τουλαί χίστον προηγμέίνη ηλέκτρονίκηί  υπογραφηί , η οποίία υποστηρίίζέταί
αποί  αναγνωρίσμέίνο  (έγκέκρίμέίνο)  πίστοποίητίκοί 18 καί  έπίσυναί πτονταί  στους  αντίίστοίχους
(υπο)φακέίλους  της  προσφοραί ς.  Καταί  την  συστημίκηί  υποβοληί  της  προσφοραί ς  το  υποσυί στημα
πραγματοποίέίί  αυτοματοποίημέίνους έλέίγχους έπίβέβαίίωσης της ηλέκτρονίκηί ς προσφοραί ς σέ σχέίση
μέ  τα  παραχθέίντα  ηλέκτρονίκαί  αρχέίία  (Δίκαίολογητίκαί  Συμμέτοχηί ς,  Τέχνίκηί  Προσφοραί  καί
Οίκονομίκηί  Προσφοραί ) καί έφοί σον οί έίλέγχοί αυτοίί   αποβουί ν έπίτυχέίίς, η προσφοραί  υποβαί λλέταί
στο υποσυί στημα. Δίαφορέτίκαί , η προσφοραί  δέν υποβαί λλέταί καί το υποσυί στημα ένημέρωί νέί τους
προσφέίροντές  μέ  σχέτίκοί  μηί νυμα  σφαί λματος  στη  δίέπαφηί  του  χρηί στη  των  προσφέροί ντων,
προκέίμέίνου οί τέλέυταίίοί να προβουί ν στίς σχέτίκέίς ένέίργέίές δίοί ρθωσης.

στ) Εφοί σον οί οίκονομίκοίί  οί ροί δέν έίχουν αποτυπωθέίί  στο συί νολοί  τους στίς έίδίκέίς ηλέκτρονίκέίς
φοί ρμές του υποσυστηί ματος,  οί  προσφέίροντές έπίσυναί πτουν ψηφίακαί  υπογέγραμμέίνα τα σχέτίκαί
ηλέκτρονίκαί  αρχέίία, συί μφωνα μέ τα ανωτέίρω ορίζοί μένα στην πέρ. (έ)1919.

ζ) Αποί  το υποσυί στημα έκδίίδέταί ηλέκτρονίκηί  αποί δέίξη υποβοληί ς προσφοραί ς, η οποίία αποστέίλλέταί
στον  οίκονομίκοί  φορέία  μέ  μηί νυμα  ηλέκτρονίκουί  ταχυδρομέίίου.  Στίς  πέρίπτωί σέίς  που  μέ  την
προσφοραί  υποβαί λλονταί δημοί σία ηί  καί ίδίωτίκαί  έίγγραφα,  έίίτέ  έίχουν παραχθέίί  αποί  τον ίίδίο τον
προσφέίροντα έίίτέ αποί  τρίίτους, αυταί  γίίνονταί αποδέκταί  αναί  πέρίίπτωση, συί μφωνα  μέ την παρ.1.2.1
του αί ρθρου 12 της ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ – Δημοί σία Έργα. καθωί ς καί μέ την αντίίστοίχη παρ. β του αί ρθρου 5
της παρουί σας.

η) Έως  την  ημέίρα  καί  ωί ρα  αποσφραί γίσης  των  προσφορωί ν  προσκομίίζονταί  μέ  έυθυί νη  του
οίκονομίκουί  φορέία στην αναθέίτουσα αρχηί ,  σέ έίντυπη μορφηί  καί  σέ κλέίστοί  φαί κέλο,  στον οποίίο
αναγραί φέταί ο αποστολέίας καί ως παραληί πτης η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί  του παροί ντος δίαγωνίσμουί ,
τυχοί ν  στοίχέίία  της  ηλέκτρονίκηί ς  προσφοραί ς  του,  ηί τοί  των  (υπο)φακέίλων  «Δίκαίολογητίκαί
Συμμέτοχηί ς»,  «Τέχνίκηί  Προσφοραί »  καί  «Οίκονομίκηί  Προσφοραί »,  τα  οποίία  απαίτέίίταί  να
προσκομίσθουί ν σέ πρωτοί τυπα ηί  ακρίβηί  αντίίγραφα2020.
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Τέίτοία στοίχέίία καί δίκαίολογητίκαί  ένδέίκτίκαί  έίίναί :
i)  η  πρωτοί τυπη  έγγυητίκηί  έπίστοληί  συμμέτοχηί ς,  πλην  των  πέρίπτωί σέων  που  αυτηί  έκδίίδέταί
ηλέκτρονίκαί , αί λλως η προσφοραί  απορρίίπτέταί ως απαραί δέκτη, συί μφωνα μέ τα έίδίκοί τέρα ορίζοί μένα
στο αί ρθρο 4γii) της παρουί σας,
ii)  αυταί  που  δέν  υπαί γονταί  στίς  δίαταί ξέίς  του  αί ρθρου  11  παρ.  2  του  ν.  2690/1999  (ένδέίκτίκαί
συμβολαίογραφίκέίς έίνορκές βέβαίωί σέίς ηί  λοίπαί  συμβολαίογραφίκαί  έίγγραφα),
iii)  ίδίωτίκαί  έίγγραφα τα οποίία  δέν έίχουν  έπίκυρωθέίί  αποί  δίκηγοί ρο  ηί  δέν  φέίρουν θέωί ρηση αποί
υπηρέσίίές  καί  φορέίίς  της  πέρίίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  αί ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ηί  δέν
συνοδέυί ονταί αποί  υπέυί θυνη δηί λωση γία την ακρίίβέίαί  τους, καθωί ς καί
iv)  αλλοδαπαί  δημοί σία  έίντυπα  έίγγραφα  που  φέίρουν  την  έπίσημέίίωση  της  Χαί γης  (Apostille),  ηί
προξένίκηί  θέωί ρηση καί δέν έίχουν έπίκυρωθέίί αποί  δίκηγοί ρο. 

Σέ πέρίίπτωση μη υποβοληί ς ένοί ς ηί  πέρίσσοί τέρων αποί  τα ως αί νω στοίχέίία καί δίκαίολογητίκαί  που
υποβαί λλονταί  σέ  έίντυπη  μορφηί ,  πλην  της  πρωτοί τυπης  έγγυί ησης  συμμέτοχηί ς,  δυί ναταί  να
συμπληρωί νονταί καί να υποβαί λλονταί συί μφωνα μέ το αί ρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.6  Απόσυρση προσφοράς
Οί  προσφέίροντές  δυί νανταί  να  ζητηί σουν  την  αποί συρση  υποβληθέίίσας  προσφοραί ς,  πρίν  την
καταληκτίκηί  ημέρομηνίία υποβοληί ς των προσφορωί ν, μέ έίγγραφο αίίτημα τους προς την αναθέίτουσα
αρχηί ,  σέ  μορφηί  ηλέκτρονίκουί  αρχέίίου  Portable Document Format (PDF), το  οποίίο  υποβαί λλέταί
συί μφωνα μέ την πέρ. ii ηί  iv του αί ρθρου 5β της παρουί σας μέίσω της λέίτουργίκοί τητας «Επίκοίνωνίία»
του  υποσυστηί ματος21.  Πίστοποίημέίνος  χρηί στης  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς,  χωρίίς  να  απαίτέίίταί
αποί φαση  της  τέλέυταίίας,  προβαίίνέί  στην  αποί ρρίψη  της  σχέτίκηί ς  ηλέκτρονίκηί ς  προσφοραί ς  στο
υποσυί στημα πρίν την καταληκτίκηί  ημέρομηνίία υποβοληί ς  της προσφοραί ς.  Κατοί πίν,  ο οίκονομίκοί ς
φορέίας δυί ναταί  να υποβαί λέί  έκ  νέίου προσφοραί  μέίσω του υποσυστηί ματος έίως την καταληκτίκηί
ημέρομηνίία υποβοληί ς  των προσφορωί ν.

Άρθρο 4: Διαδικασία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης  και  αξιολόγησης  των  προσφορών/
έγκριση πρακτικού2222 

α) Μέταί  την  καταληκτίκηί  ημέρομηνίία  υποβοληί ς  προσφορωί ν,  οί πως  ορίίζέταί  στο  αί ρθρο  14  της
παρουί σας, καί πρίν αποί  την ηλέκτρονίκηί  αποσφραί γίση, πίστοποίημέίνος χρηί στης της αναθέίτουσας
αρχηί ς  μέταβίβαί ζέί  την αρμοδίοί τητα δίαχέίίρίσης του ηλέκτρονίκουί  δίαγωνίσμουί  σέ πίστοποίημέίνο
χρηί στη της Επίτροπηί ς Δίαγωνίσμουί .

β) Η  Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί 2323,  καταί  την  ημέρομηνίία  καί  ωί ρα  που  ορίίζέταί  στο  αί ρθρο  14  της
παρουί σας, προβαίίνέί σέ ηλέκτρονίκηί  αποσφραί γίση του (υπο)φακέίλου «Δίκαίολογητίκαί  Συμμέτοχηί ς»
καί του (υπο)φακέίλου “Τέχνίκηί  Προσφοραί ”,  χωρίίς να παρέίχέί στους προσφέίροντές προί σβαση στα
υποβληθέίντα  δίκαίολογητίκαί  συμμέτοχηί ς  ηί  στίς  υποβληθέίίσές  τέχνίκέίς  προσφορέίς  των  λοίπωί ν
οίκονομίκωί ν φορέίων. 
Η αναθέίτουσα αρχηί  δίαβίβαί ζέί στον Προί έδρο της Επίτροπηί ς Δίαγωνίσμουί  τους κλέίστουί ς  φακέίλους
μέ τίς  πρωτοί τυπές έγγυηί σέίς  συμμέτοχηί ς  που έίχουν προσκομίστέίί  πρίν  την ημέρομηνίία  καί  ωί ρα
αποσφραί γίσης των προσφορωί ν που ορίίζέταί, ομοίίως, στο αί ρθρο 14 της παρουί σας.

γ) Στη συνέίχέία, μ  έταί  την ως αί νω αποσφραί γίση  , η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί  προβαίίνέί στίς ακοί λουθές
ένέίργέίές:
(i) αναρταί  στον  ηλέκτρονίκοί  χωί ρο  «Συνημμέίνα  Ηλέκτρονίκουί  Δίαγωνίσμουί »,  τον  σχέτίκοί

-σελίδα  8 -

 



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

καταί λογο προσφέροί ντων, οί πως αυτοί ς παραί γέταί αποί  το υποσυί στημα, μέ δίκαίίωμα προί σβασης
μοί νον στους προσφέίροντές .

(ii) έλέίγχέί  έαί ν προσκομίίστηκαν οί απαίτουί μένές πρωτοί τυπές έγγυητίκέίς έπίστολέίς συμμέτοχηί ς
συί μφωνα μέ την παρ. 5β του αί ρθρου 3 της παρουί σας. Η προσφοραί  οίκονομίκουί  φορέία που
παρέίλέίψέ  έίίτέ  να  προσκομίίσέί  την  απαίτουί μένη  πρωτοί τυπη  έγγυί ηση  συμμέτοχηί ς,  σέ
πέρίίπτωση  υποβοληί ς  έίγχαρτης  έγγυί ησης  συμμέτοχηί ς,  έίίτέ  να  υποβαί λέί  την  απαίτουί μένη
έγγυί ηση ηλέκτρονίκηί ς  έίκδοσης στον οίκέίίο  ηλέκτρονίκοί  υποφαί κέλο μέίχρί  την καταληκτίκηί
ημέρομηνίία  υποβοληί ς  προσφορωί ν,  απορρίίπτέταί  ως  απαραί δέκτη,  μέταί  αποί  γνωί μη  της
Επίτροπηί ς  Δίαγωνίσμουί ,  η  οποίία  συνταί σσέί  πρακτίκοί ,  στο  οποίίο  πέρίλαμβαί νονταί  τα
αποτέλέίσματα  του  ανωτέίρω  έλέίγχου  καί  υποβαί λλέί  στην  αναθέίτουσα  αρχηί  το  σχέτίκοί
ηλέκτρονίκοί  αρχέίίο, ως “έσωτέρίκοί ”, μέίσω της λέίτουργίίας “έπίκοίνωνίία” του υποσυστηί ματος,
προς έίγκρίση γία τη ληί ψη αποί φασης αποί ρρίψης της προσφοραί ς, συί μφωνα μέ την παρ. 1 του
αί ρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Μέταί  την  έίκδοση  της  αποί φασης  έίγκρίσης  του  ανωτέίρω  πρακτίκουί  γία  την  αποί ρρίψη  της
προσφοραί ς, η αναθέίτουσα αρχηί  κοίνοποίέίί την αποί φαση σέ οί λους τους προσφέίροντές.
Η αποί φαση αποί ρρίψης της προσφοραί ς έκδίίδέταί πρίν αποί  την έίκδοση οποίασδηί ποτέ αί λλης
αποί φασης σχέτίκαί  μέ την αξίολοίγηση των προσφορωί ν της παρουί σας δίαδίκασίίας.

(iii) έλέίγχέί  τα  υποβληθέίντα  δίκαίολογητίκαί  συμμέτοχηί ς,  καί  προβαίίνέί  στην  αξίολοίγηση  καί
βαθμολοίγηση των τέχνίκωί ν προσφορωί ν, συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 21.1 καί 21.2,
ένωί  παραί λληλα έπίκοίνωνέίί μέ τους έκδοί τές που αναγραί φονταί στίς υποβληθέίίσές έγγυητίκέίς
έπίστολέίς  συμμέτοχηί ς,  προκέίμέίνου  να  δίαπίστωί σέί  την  έγκυροί τηταί  τους.  Αν  δίαπίστωθέίί
πλαστοί τητα  έγγυητίκηί ς  έπίστοληί ς,  ο  υποψηί φίος  αποκλέίίέταί  αποί  τον  δίαγωνίσμοί  καί
υποβαί λλέταί  μηνυτηί ρία  αναφοραί  στον  αρμοί δίο  έίσαγγέλέία.  Ακολουί θως  η  Επίτροπηί
Δίαγωνίσμουί  συνταί σσέί πρακτίκοί , στο οποίίο πέρίλαμβαί νονταί τα αποτέλέίσματα του ανωτέίρω
έλέίγχου καί αξίολοίγησης, καί υποβαί λλέί στην αναθέίτουσα αρχηί  το σχέτίκοί  ηλέκτρονίκοί  αρχέίίο,
ως  “έσωτέρίκοί ”,  μέίσω  της  λέίτουργίίας  “έπίκοίνωνίία”  του  υποσυστηί ματος,  προς  έίγκρίση,
μέταβίβαί ζοντας παραί λληλα ξαναί  την αρμοδίοί τητα δίαχέίίρίσης του ηλέκτρονίκουί  δίαγωνίσμουί
στον αρμοί δίο πίστοποίημέίνο χρηί στη της Αναθέίτουσας Αρχηί ς.   

δ) Μέταί  την έίκδοση της αποί φασης έίγκρίσης του ανωτέίρω πρακτίκουί , η αναθέίτουσα αρχηί  κοίνοποίέίί
την αποί φαση σέ οί λους τους προσφέίροντές έκτοί ς αποί  έκέίίνους  οί οποίίοί αποκλέίίστηκαν ορίστίκαί ,
λοίγω  μη  υποβοληί ς  ηί  προσκοί μίσης  της  πρωτοί τυπης  έγγυί ησης  συμμέτοχηί ς,  συί μφωνα  μέ  την
πέρίίπτωση (γii) της παρουί σας παραγραί φου καί παρέίχέί προί σβαση στα υποβληθέίντα δίκαίολογητίκαί
συμμέτοχηί ς καί στίς υποβληθέίίσές τέχνίκέίς προσφορέίς των λοίπωί ν προσφέροί ντων. 
Στη  συνέίχέία  ο  πίστοποίημέίνος  χρηί στης  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς,  μέταβίβαί ζέί  έκ  νέίου  την
αρμοδίοί τητα δίαχέίίρίσης του ηλέκτρονίκουί  δίαγωνίσμουί  σέ πίστοποίημέίνο χρηί στη της Επίτροπηί ς
Δίαγωνίσμουί .

ε) Μέτέίπέίτα,  σέ  δίακρίτοί  σταί δίο,  η  Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί  προβαίίνέί  στην  αποσφραί γίση  των
οίκονομίκωί ν  προσφορωί ν,  χωρίίς  να  παρέίχέί  στους  προσφέίροντές  προί σβαση  στα  υποβληθέίντα
στοίχέίία  των λοίπωί ν  οίκονομίκωί ν  φορέίων.  Εν συνέχέίία  η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί  προβαίίνέί  στην
αξίολοίγηση καί βαθμολοίγηση των οίκονομίκωί ν προσφορωί ν, συί μφωνα μέ ορίζοί μένα στο αί ρθρο 21.3
καί συνταί σσέί πρακτίκοί , μέ το οποίίο έίσηγέίίταί έφαρμοί ζοντας το κρίτηί ρίο αναί θέσης του αί ρθρου 21
της παρουί σας, την αναί θέση της συί μβασης στον προσφέίροντα που υπέίβαλέ την πλέίον συμφέίρουσα
προσφοραί  (ηί  τη  ματαίίωση της δίαδίκασίίας).  Το έν  λοίγω πρακτίκοί  υποβαί λλέταί, ως “έσωτέρίκοί ”,
μέίσω της λέίτουργίίας “έπίκοίνωνίία” του υποσυστηί ματος, στην αναθέίτουσα αρχηί , προς έίγκρίση.
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στ) Μέταί  την  έίκδοση  της  αποί φασης  έίγκρίσης  του  πρακτίκουί  της  Επίτροπηί ς  Δίαγωνίσμουί ,  η
αναθέίτουσα αρχηί  κοίνοποίέίί  την  ως αί νω  αποί φαση  σέ  οί λους  τους  προσφέίροντές  που  υπέίβαλαν
αποδέκτηί  προσφοραί  καί παρέίχέί προί σβαση σέ αυτουί ς στίς υποβληθέίίσές οίκονομίκέίς προσφορέίς
των λοίπωί ν προσφέροί ντων. 

ζ) Επίσημαίίνέταί οί τί, σέ πέρίίπτωση που οί προσφορέίς έίχουν την ίίδία συνολίκηί  τέλίκηί  βαθμολογίία
(ίσοδυί ναμές),  η  αναθέίτουσα αρχηί  έπίλέίγέί  τον (προσωρίνοί )  αναί δοχο,  συί μφωνα μέ τα έίδίκοί τέρα
ορίζοί μένα στο αί ρθρο 21.4 της παρουί σας. 

η) Καταί  των  αποφαί σέων  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς  του  παροί ντος  αί ρθρου  χωρέίί  προδίκαστίκηί
προσφυγηί , καταί  τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 6.

Άρθρο 5: Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου/  Κατακύρωση/
Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης

α) Μέταί  αποί  την  αξίολοίγηση  των  προσφορωί ν,  η  αναθέίτουσα  αρχηί  προσκαλέίί,  στο  πλαίίσίο  της
παρουί σας  ηλέκτρονίκηί ς  δίαδίκασίίας  συί ναψης  συί μβασης  καί  μέίσω  της  λέίτουργίκοί τητας  της
«Επίκοίνωνίίας», τον προσωρίνοί  αναί δοχο να υποβαί λέί έντοί ς προθέσμίίας δέίκα (10) ημέρωί ν 24  αποί  την
κοίνοποίίηση  της  σχέτίκηί ς  έίγγραφης  έίδοποίίησης  σέ  αυτοί ν,  τα  προβλέποί μένα  στο  αί ρθρο  22  της
παρουί σας αποδέίκτίκαί  μέίσα (δίκαίολογητίκαί  προσωρίνουί  αναδοίχου) καί τα αποδέίκτίκαί  έίγγραφα
νομίμοποίίησης. Ο προσωρίνοί ς αναί δοχος δυί ναταί να υποβαί λέί αίίτημα, έντοί ς της ως αί νω προθέσμίίας,
προς την αναθέίτουσα αρχηί , γία παραί ταση της προθέσμίίας, συνοδέυοί μένο αποί  αποδέίκτίκαί  έίγγραφα
πέρίί  αίίτησης  χορηί γησης  δίκαίολογητίκωί ν  προσωρίνουί  αναδοίχου.  Στην  πέρίίπτωση  αυτηί  η
αναθέίτουσα  αρχηί  παρατέίίνέί  την  προθέσμίία  υποβοληί ς  αυτωί ν,  γία  οί σο  χροί νο  απαίτηθέίί  γία  τη
χορηί γησηί  τους αποί  τίς αρμοί δίές δημοί σίές αρχέίς.

β) Τα  δίκαίολογητίκαί  του  προσωρίνουί  αναδοίχου  υποβαί λλονταί  αποί  τον  οίκονομίκοί  φορέία
ηλέκτρονίκαί , μέίσω της λέίτουργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας» στην αναθέίτουσα αρχηί . Επίσημαίίνέταί
οί τί δέν απαίτέίίταί να προσκομίσθουί ν καί σέ έίντυπη μορφηί  καί γίίνονταί αποδέκταί  καταί  πέρίίπτωση,
έφοί σον υποβαί λλονταί συί μφωνα μέ τα προβλέποί μένα στίς δίαταί ξέίς: 

i) έίίτέ των αί ρθρων 13, 14 καί 28 του ν. 4727/2020 πέρίί ηλέκτρονίκωί ν δημοσίίων έγγραί φων που
φέίρουν  ηλέκτρονίκηί  υπογραφηί  ηί  σφραγίίδα,  καί,  έφοί σον  προί κέίταί  γία  αλλοδαπαί  δημοί σία
ηλέκτρονίκαί  έίγγραφα, έαί ν φέίρουν έπίσημέίίωση e-Apostille 

ii) έίίτέ των αί ρθρων 15 καί 2725 του ν. 4727/2020 πέρίί ηλέκτρονίκωί ν ίδίωτίκωί ν έγγραί φων που
φέίρουν ηλέκτρονίκηί  υπογραφηί  ηί  σφραγίίδα

iii)  έίίτέ  του  αί ρθρου  11  του  ν.  2690/1999,  οί πως  ίσχυί έί  πέρίί  βέβαίίωσης  του  γνησίίου  της
υπογραφηί ς- έπίκυί ρωσης των αντίγραί φων

iv) έίίτέ της παρ. 2 του αί ρθρου 3726 του ν. 4412/2016, πέρίί χρηί σης ηλέκτρονίκωί ν υπογραφωί ν σέ
ηλέκτρονίκέίς δίαδίκασίίές δημοσίίων συμβαί σέων,  

v) έίίτέ της παρ. 13 του αί ρθρου 80 του ν.4412/2016, πέρίί  συνυποβοληί ς υπέυί θυνης δηί λωσης
στην πέρίίπτωση απληί ς φωτοτυπίίας ίδίωτίκωί ν έγγραί φων27.

Επίπλέίον δέν προσκομίίζονταί σέ έίντυπη μορφηί  τα ΦΕΚ καί ένημέρωτίκαί  καί τέχνίκαί  φυλλαί δία καί
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αί λλα  έίντυπα,  έταίρίκαί  ηί  μη,  μέ  έίδίκοί  τέχνίκοί  πέρίέχοί μένο,  δηλαδηί  έίντυπα  μέ  αμίγωί ς  τέχνίκαί
χαρακτηρίστίκαί , οί πως αρίθμουί ς, αποδοί σέίς σέ δίέθνέίίς μοναί δές, μαθηματίκουί ς τυί πους καί σχέίδία.

Τα ως αί νω στοίχέίία καί δίκαίολογητίκαί  καταχωρίίζονταί αποί  αυτοί ν σέ μορφηί  ηλέκτρονίκωί ν αρχέίίων
μέ μορφοί τυπο PDF.  28 

β1) Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο
έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
τους, προσκομίίζονταί μέ έυθυί νη του οίκονομίκουί  φορέία, στην αναθέίτουσα αρχηί , σέ έίντυπη μορφηί
καί σέ κλέίστοί  φαί κέλο, στον οποίίο αναγραί φέταί ο αποστολέίας, τα στοίχέίία του δίαγωνίσμουί  καί ως
παραληί πτης  η  Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί ,  τα  στοίχέίία  καί  δίκαίολογητίκαί ,  τα  οποίία  απαίτέίίταί  να
προσκομίσθουί ν σέ έίντυπη μορφηί  (ως πρωτοί τυπα ηί  ακρίβηί  αντίίγραφα).
Τέίτοία στοίχέίία καί δίκαίολογητίκαί  ένδέίκτίκαί  έίίναί :

i) αυταί  που δέν υπαί γονταί στίς δίαταί ξέίς του αί ρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Α΄45), οί πως
ίσχυί έί  (ένδέίκτίκαί  συμβολαίογραφίκέίς  έίνορκές  βέβαίωί σέίς  ηί  λοίπαί  συμβολαίογραφίκαί
έίγγραφα), 
ii) ίδίωτίκαί  έίγγραφα τα οποίία δέν έίχουν έπίκυρωθέίί αποί  δίκηγοί ρο ηί  δέν φέίρουν θέωί ρηση αποί
υπηρέσίίές καί φορέίίς  της πέρίίπτωσης α της παρ. 2 του αί ρθρου 11 του ν.  2690/1999 ηί  δέν
συνοδέυί ονταί αποί  υπέυί θυνη δηί λωση γία την ακρίίβέίαί  τους, 
καθωί ς καί 
iii) τα αλλοδαπαί  δημοί σία έίντυπα έίγγραφα που φέίρουν την έπίσημέίίωση της Χαί γης (Apostille) ηί
προξένίκηί  θέωί ρηση καί δέν έίχουν έπίκυρωθέίί αποί  δίκηγοί ρο. 

Σημέίωί νέταί οί τί  στα αλλοδαπαί  δημοί σία έίγγραφα καί  δίκαίολογητίκαί  έφαρμοί ζέταί  η Συνθηί κη της
Χαί γης της 5ης.10.1961, που κυρωί θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α΄188), έφοί σον συνταί σσονταί σέ κραί τη
που έίχουν προσχωρηί σέί στην ως αί νω Συνθηί κη, αί λλως φέίρουν προξένίκηί  θέωί ρηση. Απαλλαί σσονταί
αποί  την απαίίτηση έπίκυί ρωσης (μέ Apostille ηί  Προξένίκηί  Θέωί ρηση) αλλοδαπαί  δημοί σία έίγγραφα οί ταν
καλυί πτονταί αποί  δίμέρέίίς ηί  πολυμέρέίίς συμφωνίίές που έίχέί συναί ψέί η Ελλαί δα (ένδέίκτίκαί  «Συί μβαση
νομίκηί ς συνέργασίίας μέταξυί  Ελλαί δας καί Κυί πρου – 05.03.1984» (κυρωτίκοί ς ν.1548/1985, «Συί μβαση
πέρίί  απαλλαγηί ς αποί  την έπίκυί ρωση ορίσμέίνων πραί ξέων καί έγγραί φων – 15.09.1977» (κυρωτίκοί ς
ν.4231/2014)).  Επίίσης  απαλλαί σσονταί  αποί  την  απαίίτηση  έπίκυί ρωσης  ηί  παροί μοίας  δίατυί πωσης
δημοί σία  έίγγραφα  που  έκδίίδονταί  αποί  τίς  αρχέίς  κραί τους  μέίλους  που  υπαί γονταί  στον  Καν  ΕΕ
2016/1191 γία την απλουί στέυση των απαίτηί σέων γία την υποβοληί  ορίσμέίνων δημοσίίων έγγραί φων
στην ΕΕ, οί πως, ένδέίκτίκαί ,  το λέυκοί  ποίνίκοί  μητρωί ο, υποί  τον οί ρο οί τί τα σχέτίκαί  μέ το γέγονοί ς αυτοί
δημοί σία  έίγγραφα  έκδίίδονταί  γία  πολίίτη  της  Ένωσης  αποί  τίς  αρχέίς  του  κραί τους  μέίλους  της
ίθαγέίνέίαί ς  του.  Επίίσης,  γίίνονταί  υποχρέωτίκαί  αποδέκταί  έυκρίνηί  φωτοαντίίγραφα  έγγραί φων που
έίχουν  έκδοθέίί  αποί  αλλοδαπέίς  αρχέίς  καί  έίχουν  έπίκυρωθέίί  αποί  δίκηγοί ρο,  συί μφωνα  μέ  τα
προβλέποί μένα  στην  παρ.  2  πέρ.  β  του  αί ρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κωί δίκας  Δίοίκητίκηί ς
Δίαδίκασίίας”, οί πως αντίκατασταί θηκέ ως αί νω μέ το αί ρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

γ) Αν  δεν  υποβληθούν  τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  ή  υπάρχουν  ελλείψεις  σε  αυτά  που
υπoβλήθηκαν, ηλέκτρονίκαί  ηί  σέ έίντυπη μορφηί , έφοί σον απαίτέίίταί συί μφωνα μέ τα ανωτέίρω, η ανα-
θέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο μέίσω της λέίτουργίκοί τητας της "Επίκοίνωνίία"  να
προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα, ή να πα-
ράσχει διευκρινίσεις μέ την έίννοία του αί ρθρου 102 ν. 4412/2016, έντοί ς δέίκα (10) ημέρωί ν αποί  την
κοίνοποίίηση της σχέτίκηί ς προί σκλησης σέ αυτοί ν.  
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Αν ο προσωρίνοί ς αναί δοχος υποβαί λέί αίίτημα προς την αναθέίτουσα αρχηί  γία παραί ταση της προθέσμίί -
ας, συνοδέυοί μένο αποί  αποδέίκτίκαί  έίγγραφα μέ τα οποίία αποδέίκνυί έταί οί τί έίχέί αίτηθέίί τη χορηί γηση
των δίκαίολογητίκωί ν, η αναθέίτουσα αρχηί  παρατέίίνέί την προθέσμίία υποβοληί ς γία οί σο χροί νο απαί-
τέίίταί γία τη χορηί γηση των δίκαίολογητίκωί ν αποί  τίς αρμοί δίές δημοί σίές αρχέίς.  

Το παροί ν  έφαρμοί ζέταί αναλοί γως καί στίς πέρίπτωί σέίς που η αναθέίτουσα αρχηί  ζητηί σέί  την προ -
σκοί μίση των δίκαίολογητίκωί ν καταί  τη δίαδίκασίία αξίολοί γησης των προσφορωί ν καί πρίν το σταί δίο
κατακυί ρωσης,  κατ΄  έφαρμογηί  της  δίαί ταξης  του  αί ρθρου  79  παραί γραφος  5  έδαί φίο  α΄ του  ν.
4412/2016, τηρουμέίνων των αρχωί ν της ίίσης μέταχέίίρίσης καί της δίαφαί νέίας29.

δ) Αν, καταί  τον έίλέγχο των υποβληθέίντων δίκαίολογητίκωί ν, δίαπίστωθέίί οί τί:
i)  τα  στοίχέίία  που  δηλωί θηκαν  μέ  το  Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο  Έγγραφο  Συί μβασης  (ΕΕΕΣ),  έίίναί  έκ
προθέίσέως απατηλαί , ηί  οί τί έίχουν υποβληθέίί πλασταί  αποδέίκτίκαί  στοίχέίία30 ηί
ii)  αν  δέν  υποβληθουί ν  στο  προκαθορίσμέίνο  χρονίκοί  δίαί στημα  τα  απαίτουί μένα  πρωτοί τυπα  ηί
αντίίγραφα, των παραπαί νω δίκαίολογητίκωί ν, ηί
iii) αν αποί  τα δίκαίολογητίκαί  που υποβληί θηκαν νομίίμως καί έμπροθέίσμως, δέν αποδέίκνυί ονταί οί
οί ροί καί οί προυϊ ποθέίσέίς συμμέτοχηί ς συί μφωνα μέ τα αί ρθρα 17, 18, 19 καί 22 της παρουί σας31,
απορρίίπτέταί η προσφοραί  του προσωρίνουί  αναδοίχου, καταπίίπτέί υπέίρ της αναθέίτουσας αρχηί ς η
έγγυί ηση συμμέτοχηί ς  του καί η κατακυί ρωση γίίνέταί στον προσφέίροντα που υπέίβαλέ την αμέίσως
έποί μένη  πλέίον  συμφέίρουσα  αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη  προσφοραί  βαί σέί  της  βέίλτίστης  σχέίσης
ποίοί τητας – τίμηί ς, τηρουμέίνης της ανωτέίρω δίαδίκασίίας.

Σέ πέρίίπτωση έίγκαίρης καί προσηί κουσας ένημέίρωσης της αναθέίτουσας αρχηί ς γία μέταβολέίς στίς
προυϊ ποθέίσέίς  τίς οποίίές  ο  προσωρίνοί ς  αναί δοχος έίίχέ  δηλωί σέί  μέ το Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο  Έγγραφο
Συί μβασης (ΕΕΕΣ) οί τί πληροίί καί οί οποίίές έπηί λθαν ηί  γία τίς οποίίές έίλαβέ γνωί ση μέταί  την δηί λωση καί
μέίχρί την συί ναψη της συί μβασης (οψίγένέίίς μέταβολέίς), δέν καταπίίπτέί υπέίρ της αναθέίτουσας αρχηί ς
η έγγυί ηση συμμέτοχηί ς του, που έίίχέ προσκομίσθέίί, συί μφωνα μέ το αί ρθρο 15.1 της παρουί σας.

Αν κανέίνας αποί  τους προσφέίροντές δέν υπέίβαλέ αληθηί  ηί  ακρίβηί  δηί λωση, ηί  αν κανέίνας αποί  τους
προσφέίροντές δέν προσκομίίζέί έίνα ηί  πέρίσσοί τέρα αποί  τα απαίτουί μένα έίγγραφα καί δίκαίολογητίκαί ,
ηί  αν κανέίνας αποί  τους προσφέίροντές δέν αποδέίίξέί οί τί στο προί σωποί  του δέν συντρέίχουν οί λοίγοί
αποκλέίσμουί  του  αί ρθρου  18  καί  οί τί  πληροίί  τα  κρίτηί ρία  έπίλογηί ς  του  αί ρθρου  19,  η  δίαδίκασίία
συί ναψης της συί μβασης ματαίωί νέταί.

Η δίαδίκασίία έλέίγχου των ως αί νω δίκαίολογητίκωί ν ολοκληρωί νέταί μέ τη συί νταξη πρακτίκουί  αποί  την
Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί , στο οποίίο αναγραί φέταί η τυχοί ν συμπληί ρωση δίκαίολογητίκωί ν καταί  τα ορί-
ζοί μένα υποί  (α) καί (γ) ανωτέίρω32. Η Επίτροπηί , στη συνέίχέία, το κοίνοποίέίί, μέίσω της «λέίτουργίκοί τη-
τας της «Επίκοίνωνίίας», στην αναθέίτουσα αρχηί , γία τη ληί ψη αποί φασης έίίτέ κατακυί ρωσης της συί μ-
βασης έίίτέ ματαίίωσης της δίαδίκασίίας, αναί  πέρίίπτωση.

Τα αποτέλέίσματα του έλέίγχου των δίκαίολογητίκωί ν του προσωρίνουί  αναδοί χου έπίκυρωί νονταί μέ
την αποί φαση κατακυί ρωσης του αί ρθρου 105 ν. 4412/2016, ηί τοί μέ την αποί φαση του προηγουί μένου
έδαφίίου, στην οποίία αναφέίρονταί υποχρέωτίκαί  οί προθέσμίίές γία την αναστοληί  της συί ναψης συί μβα-
σης, συί μφωνα μέ τα αί ρθρα 360 έίως 372 του ίδίίου νοί μου.33

ε) Η αναθέίτουσα αρχηί  κοίνοποίέίί  την αποί φαση κατακυί ρωσης, μαζίί μέ αντίίγραφο οί λων των πρακτί-
κωί ν, σέ καί θέ προσφέίροντα που δέν έίχέί αποκλέίστέίί  ορίστίκαί  καί ίδίίως, οί σους αποκλέίίστηκαν ορί-
στίκαί  δυναί μέί της παρ. 1 του αί ρθρου 7234 καί της αντίίστοίχης πέρ. γii του αί ρθρου 4 της παρουί σας,
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μέίσω της λέίτουργίκοί τητας της «Επίκοίνωνίίας», καί έπίπλέίον αναρταί  τα δίκαίολογητίκαί  του προσω-
ρίνουί  αναδοί χου στον χωί ρο «Συνημμέίνα Ηλέκτρονίκουί  Δίαγωνίσμουί ».

Άρθρο 6: Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία

Α.  Καί θέ ένδίαφέροί μένος,  ο οποίίος έίχέί ηί  έίίχέ  συμφέίρον να του ανατέθέίί  η συγκέκρίμέίνη δημοί σία
συί μβαση  καί  έίχέί  υποστέίί  ηί  ένδέίχέταί  να  υποστέίί  ζημίία  αποί  έκτέλέστηί  πραί ξη  ηί  παραί λέίψη  της
αναθέίτουσας  αρχηί ς  καταί  παραί βαση  της  έυρωπαίϊκηί ς  ένωσίακηί ς  ηί  έσωτέρίκηί ς  νομοθέσίίας  στον
τομέία των δημοσίίων συμβαί σέων, έίχέί δίκαίίωμα να προσφυί γέί στην Αρχηί  Εξέίτασης Προδίκαστίκωί ν
Προσφυγωί ν (ΑΕΠΠ), συί μφωνα μέ τα έίδίκοί τέρα ορίζοί μένα στα αί ρθρα 345 έπ. Ν. 4412/2016 καί 1 έπ.
Π.Δ. 39/2017, στρέφοί μένος μέ προδίκαστίκηί  προσφυγηί , καταί  πραί ξης ηί  παραί λέίψης της αναθέίτουσας
αρχηί ς,  προσδίορίίζοντας έίδίκωί ς τίς νομίκέίς καί πραγματίκέίς αίτίαί σέίς που δίκαίολογουί ν το αίίτημαί
του35.

Σέ πέρίίπτωση προσφυγηί ς καταί  πραί ξης της αναθέίτουσας αρχηί ς,  η προθέσμίία γία την αί σκηση της
προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς έίίναί3636:
(α)  δέίκα  (10)  ημέίρές  αποί  την  κοίνοποίίηση  της  προσβαλλοί μένης  πραί ξης  στον  ένδίαφέροί μένο
οίκονομίκοί  φορέία αν η πραί ξη κοίνοποίηί θηκέ μέ ηλέκτρονίκαί  μέίσα ηί  
(β)  δέκαπέίντέ  (15)  ημέίρές  αποί  την  κοίνοποίίηση  της  προσβαλλοί μένης  πραί ξης  σέ  αυτοί ν  αν
χρησίμοποίηί θηκαν αί λλα μέίσα έπίκοίνωνίίας, αί λλως  
(γ) δέίκα (10) ημέίρές αποί  την πληί ρη, πραγματίκηί  ηί  τέκμαίροί μένη, γνωί ση της πραί ξης που βλαί πτέί τα
συμφέίροντα του ένδίαφέροί μένου οίκονομίκουί  φορέία.  Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά
διακήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών
από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σέ πέρίίπτωση παραί λέίψης που αποδίίδέταί στην αναθέίτουσα αρχηί , η προθέσμίία γία την αί σκηση της
προδίκαστίκηί ς  προσφυγηί ς  έίίναί  δέκαπέίντέ  (15)  ημέίρές  αποί  την  έπομέίνη  της  συντέίλέσης  της
προσβαλλοί μένης παραί λέίψης37.

Η προδίκαστίκηί  προσφυγηί , συνταί σσέταί υποχρέωτίκαί  μέ τη χρηί ση του τυποποίημέίνου έντυί που του
Παραρτηί ματος Ι του π.δ/τος 39/2017 καί κατατίίθέταί ηλέκτρονίκαί  στην ηλέκτρονίκηί  πέρίοχηί  του
συγκέκρίμέίνου δίαγωνίσμουί  μέίσω της λέίτουργίκοί τητας «Επίκοίνωνίία»  του υποσυστηί ματος προς
την Αναθέίτουσα Αρχηί , έπίλέίγοντας την έίνδέίξη «Προδίκαστίκηί  Προσφυγηί » συί μφωνα μέ αί ρθρο 15
της Κ.Ύ.Α. ΕΣΗΔΗΣ – Δημοί σία Έργα.

Οί προθέσμίίές ως προς την υποβοληί  των προδίκαστίκωί ν προσφυγωί ν καί των παρέμβαί σέων αρχίίζουν
την έπομέίνη της ημέίρας της προαναφέρθέίίσας καταί  πέρίίπτωση κοίνοποίίησης ηί  γνωί σης καί ληί γουν
οί ταν πέραί σέί ολοί κληρη η τέλέυταίία ημέίρα καί ωί ρα 23:59:59 καί, αν αυτηί  έίίναί έξαίρέτέία ηί  Σαί ββατο,
οί ταν πέραί σέί ολοί κληρη η έπομέίνη έργαί σίμη ημέίρα καί ωί ρα 23:59:59.3838

Γία το παραδέκτοί  της αί σκησης της προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς κατατίίθέταί παραί βολο αποί  τον προ-
σφέυί γοντα υπέίρ του Ελληνίκουί  Δημοσίίου, συί μφωνα μέ οί σα ορίίζονταί στο αί ρθρο 363 Ν. 4412/2016.
Η έπίστροφηί  του παραβοί λου στον προσφέυί γοντα γίίνέταί: α) σέ πέρίίπτωση ολίκηί ς ηί  μέρίκηί ς αποδο-
χηί ς της προσφυγηί ς του, β) οί ταν η αναθέίτουσα αρχηί  ανακαλέίί την προσβαλλοί μένη πραί ξη ηί  προβαίίνέί
στην οφέίλοί μένη ένέίργέία πρίν αποί  την έίκδοση της αποί φασης της ΑΕΠΠ έπίί της προσφυγηί ς, γ) σέ πέ-
ρίίπτωση παραίίτησης του προσφέυί γοντα αποί  την προσφυγηί  του έίως καί δέίκα (10) ημέίρές αποί  την
καταί θέση της προσφυγηί ς. 
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Η προθέσμίία γία την αί σκηση της προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς καί η αί σκησηί  της κωλυί ουν τη συί ναψη
της συί μβασης έπίί ποίνηί  ακυροί τητας, η οποίία δίαπίστωί νέταί μέ αποί φαση της ΑΕΠΠ μέταί  αποί  αί σκηση
προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς, συί μφωνα μέ το αί ρθρο 368 του Ν. 4412/2016 καί 20 Π.Δ. 39/2017. Όμως,
μοί νη η αί σκηση της προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς δέν κωλυί έί την προί οδο της δίαγωνίστίκηί ς δίαδίκασίίας,
υποί  την έπίφυί λαξη χορηί γησης αποί  το Κλίμαί κίο προσωρίνηί ς προστασίίας συί μφωνα μέ το αί ρθρο 366
παρ. 1-2 Ν. 4412/2016 καί 15 παρ. 1-4 Π.Δ. 39/201739. 

Η προηγουί μένη παραί γραφος δέν έφαρμοί ζέταί στην πέρίίπτωση που, καταί  τη δίαδίκασίία συί ναψης της
παρουί σας συί μβασης, υποβληθέίί μοί νο μίία (1) προσφοραί 40.

Μέταί  την,  καταί  τα ως αί νω,  ηλέκτρονίκηί  καταί θέση της προδίκαστίκηί ς  προσφυγηί ς  η αναθέίτουσα
αρχηί , μέίσω της λέίτουργίίας ¨Επίκοίνωνίία» : 

α) Κοίνοποίέίί  την προσφυγηί  το αργοί τέρο έίως την έπομέίνη έργαί σίμη ημέίρα αποί  την κα-
ταί θέσηί  της σέ καί θέ ένδίαφέροί μένο τρίίτο, ο οποίίος μπορέίί να θίίγέταί αποί  την αποδοχηί  της προσφυ-
γηί ς, προκέίμέίνου να ασκηί σέί το, προβλέποί μένο αποί  τα αί ρθρα 362 παρ. 3 καί 7 Π.Δ. 39/2017, δίκαίίω -
μα παρέίμβασηί ς του στη δίαδίκασίία έξέίτασης της προσφυγηί ς, γία τη δίατηί ρηση της ίσχυί ος της προ-
σβαλλοί μένης πραί ξης, προσκομίίζοντας οί λα τα κρίίσίμα έίγγραφα που έίχέί στη δίαί θέσηί  του.

β)  Δίαβίβαί ζέί  στην  ΑΕΠΠ,  το  αργοί τέρο  έντοί ς  δέκαπέίντέ  (15)  ημέρωί ν  αποί  την  ημέίρα
καταί θέσης, τον πληί ρη φαί κέλο της υποί θέσης, τα αποδέίκτίκαί  κοίνοποίίησης στους ένδίαφέροί μένους
τρίίτους αλλαί  καί την Έκθέση Αποί ψέωί ν της έπίί της προσφυγηί ς. Στην Έκθέση Αποί ψέων η αναθέίτουσα
αρχηί  μπορέίί  να  παραθέίσέί  αρχίκηί  ηί  συμπληρωματίκηί  αίτίολογίία  γία  την  υποστηί ρίξη  της
προσβαλλοί μένης μέ την προδίκαστίκηί  προσφυγηί  πραί ξης.

γ) Κοίνοποίέίί σέ οί λα τα μέίρη την Έκθέση Αποί ψέων, τίς Παρέμβαί σέίς καί τα σχέτίκαί  έίγγραφα
που τυχοί ν  τη συνοδέυί ουν,  μέίσω του ηλέκτρονίκουί  τοί που του δίαγωνίσμουί  το αργοί τέρο έίως την
έπομέίνη έργαί σίμη ημέίρα αποί  την καταί θέσηί  τους.

δ)Συμπληρωματίκαί  υπομνηί ματα  κατατίίθένταί  αποί  οποίοδηί ποτέ  αποί  τα  μέίρη  μέίσω  της
πλατφοί ρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργοί τέρο έντοί ς πέίντέ (5) ημέρωί ν αποί  την κοίνοποίίηση των αποί ψέων
της αναθέίτουσας αρχηί ς41.

Η  αί σκηση  της  προδίκαστίκηί ς  προσφυγηί ς  αποτέλέίί  προυϊ ποί θέση  γία  την  αί σκηση  των  έίνδίκων
βοηθημαί των της αίίτησης αναστοληί ς καί της αίίτησης ακυί ρωσης του αί ρθρου 372 Ν. 4412/2016 καταί
των έκτέλέστωί ν πραί ξέων ηί  παραλέίίψέων της αναθέίτουσας αρχηί ς42.

Β. Όποίος έίχέί έίννομο συμφέίρον μπορέίί να ζητηί σέί, μέ το ίίδίο δίκοί γραφο έφαρμοζοί μένων αναλογίκαί
των δίαταί ξέων του π.δ. 18/1989, την αναστοληί  έκτέίλέσης της αποί φασης της ΑΕΠΠ καί την ακυί ρωσηί
της ένωί πίον του Δίοίκητίκουί  Εφέτέίίου της έίδρας της αναθέίτουσας αρχηί ς43. Το αυτοί  ίσχυί έί καί σέ πέ-
ρίίπτωση σίωπηρηί ς αποί ρρίψης της προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς αποί  την Α.Ε.Π.Π. Δίκαίίωμα αί σκησης
του ως αί νω έίνδίκου βοηθηί ματος έίχέί καί η αναθέίτουσα αρχηί , αν η Α.Ε.Π.Π. καί νέί δέκτηί  την προδίκα -
στίκηί  προσφυγηί , αλλαί  καί αυτοί ς του οποίίου έίχέί γίίνέί έν μέίρέί δέκτηί  η προδίκαστίκηί  προσφυγηί .

Μέ  την  αποί φαση  της  ΑΕΠΠ  λογίίζονταί  ως  συμπροσβαλλοί μένές  καί  οί λές  οί  συναφέίίς  προς  την
ανωτέίρω  αποί φαση  πραί ξέίς  ηί  παραλέίίψέίς  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς,  έφοί σον  έίχουν  έκδοθέίί  ηί
συντέλέστέίί αντίστοίίχως έίως τη συζηί τηση της ως αί νω αίίτησης στο Δίκαστηί ρίο.

Η  αίίτηση  αναστοληί ς  καί  ακυί ρωσης  πέρίλαμβαί νέί  μοί νο  αίτίαί σέίς  που  έίίχαν  προταθέίί  μέ  την
προδίκαστίκηί  προσφυγηί  ηί  αφορουί ν  στη  δίαδίκασίία  ένωί πίον  της  Α.Ε.Π.Π.  ηί  το  πέρίέχοί μένο  των
αποφαί σέωί ν της. Η αναθέίτουσα αρχηί , έφοί σον ασκηί σέί την αίίτηση της παρ. 1 του αί ρθρου 372 του ν.
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4412/2016, μπορέίί  να προβαί λέί καί οψίγένέίίς ίσχυρίσμουί ς αναφορίκαί  μέ τους έπίτακτίκουί ς λοί γους
δημοσίίου συμφέίροντος, οί οποίίοί καθίστουί ν αναγκαίία την αί μέση αναί θέση της συί μβασης.44

Η ως αί νω αίίτηση κατατίίθέταί στο ως αρμοί δίο δίκαστηί ρίο μέίσα σέ προθέσμίία δέίκα (10) ημέρωί ν αποί
κοίνοποίίηση ηί  την πληί ρη γνωί ση της αποί φασης ηί  αποί  την παρέίλέυση της προθέσμίίας γία την έίκδοση
της αποί φασης έπίί  της προδίκαστίκηί ς  προσφυγηί ς,  ένωί  η  δίκαί σίμος γία την έκδίίκαση της αίίτησης
ακυί ρωσης δέν πρέίπέί να απέίχέί πέίραν των έξηί ντα (60) ημέρωί ν αποί  την καταί θέση του δίκογραί φου.45

Αντίίγραφο της αίίτησης μέ κληί ση κοίνοποίέίίταί μέ τη φροντίίδα του αίτουί ντος προς την Α.Ε.Π.Π., την
αναθέίτουσα αρχηί ,  αν δέν έίχέί  ασκηί σέί  αυτηί  την αίίτηση,  καί προς καί θέ τρίίτο ένδίαφέροί μένο,  την
κληί τέυση του οποίίου δίαταί σσέί μέ πραί ξη του ο Προί έδρος ηί  ο προέδρέυί ων του αρμοί δίου Δίκαστηρίίου
ηί  Τμηί ματος έίως την έποί μένη ημέίρα αποί  την καταί θέση της αίίτησης. Ο αίτωί ν υποχρέουί ταί έπίί  ποίνηί
απαραδέίκτου του ένδίίκου βοηθηί ματος να προβέίί στίς παραπαί νω κοίνοποίηί σέίς έντοί ς αποκλέίστίκηί ς
προθέσμίίας δυί ο (2) ημέρωί ν αποί  την έίκδοση καί την παραλαβηί  της ως αί νω πραί ξης του Δίκαστηρίίου.
Εντοί ς  αποκλέίστίκηί ς  προθέσμίίας  δέίκα  (10)  ημέρωί ν  αποί  την  ως  αί νω  κοίνοποίίηση  της  αίίτησης
κατατίίθέταί  η  παρέίμβαση  καί  δίαβίβαί ζονταί  ο  φαί κέλος  καί  οί  αποί ψέίς  των  παθητίκωί ς
νομίμοποίουί μένων. Εντοί ς  της ίίδίας προθέσμίίας  κατατίίθένταί στο Δίκαστηί ρίο καί τα στοίχέίία  που
υποστηρίίζουν τους ίσχυρίσμουί ς των δίαδίίκων.

Επίπροί σθέτα, η παρέίμβαση κοίνοποίέίίταί μέ έπίμέίλέία του παρέμβαίίνοντος στα λοίπαί  μέίρη της δίίκης
έντοί ς δυί ο (2) ημέρωί ν αποί  την καταί θέσηί  της, αλλίωί ς λογίίζέταί ως απαραί δέκτη. Το δίατακτίκοί  της
δίκαστίκηί ς αποί φασης έκδίίδέταί έντοί ς δέκαπέίντέ (15) ημέρωί ν αποί  τη συζηί τηση της αίίτησης ηί  αποί
την προθέσμίία γία την υποβοληί  υπομνημαί των.

Η προθέσμίία γία την αί σκηση καί η αί σκηση της αίίτησης ένωί πίον του αρμοδίίου δίκαστηρίίου κωλυί ουν
τη  συί ναψη  της  συί μβασης  μέίχρί  την  έίκδοση  της  ορίστίκηί ς  δίκαστίκηί ς  αποί φασης,  έκτοί ς  έαί ν  μέ
προσωρίνηί  δίαταγηί  ο  αρμοί δίος  δίκαστηί ς  αποφανθέίί  δίαφορέτίκαί .  Επίίσης,  η  προθέσμίία  γία  την
αί σκηση  καί  η  αί σκησηί  της  αίίτησης  κωλυί ουν  την  προί οδο  της  δίαδίκασίίας  αναί θέσης  γία  χρονίκοί
δίαί στημα δέκαπέίντέ (15) ημέρωί ν αποί  την αί σκηση της αίίτησης, έκτοί ς έαί ν μέ την προσωρίνηί  δίαταγηί
ο αρμοί δίος δίκαστηί ς αποφανθέίί δίαφορέτίκαί 46. Γία την αί σκηση της αίτηί σέως κατατίίθέταί παραί βολο,
συί μφωνα μέ τα έίδίκοί τέρα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.  

Αν ο ένδίαφέροί μένος δέν αίτηί θηκέ ηί  αίτηί θηκέ ανέπίτυχωί ς την αναστοληί  καί η συί μβαση υπογραί φηκέ
καί η έκτέίλέσηί  της ολοκληρωί θηκέ πρίν αποί  τη συζηί τηση της αίίτησης, έφαρμοί ζέταί αναλοί γως η παρ.
2 του αί ρθρου 32 του π.δ. 18/1989. 

Αν  το  δίκαστηί ρίο  ακυρωί σέί  πραί ξη  ηί  παραί λέίψη  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς  μέταί  τη  συί ναψη  της
συί μβασης, το κυί ρος της τέλέυταίίας δέν θίίγέταί, έκτοί ς αν πρίν αποί  τη συί ναψη αυτηί ς έίίχέ ανασταλέίί η
δίαδίκασίία  συί ναψης  της  συί μβασης.  Στην  πέρίίπτωση  που  η  συί μβαση  δέν  έίίναί  αί κυρη,  ο
ένδίαφέροί μένος δίκαίουί ταί να αξίωί σέί αποζημίίωση, συί μφωνα μέ τα αναφέροί μένα στο αί ρθρο 373 του
ν. 4412/2016.

Μέ την έπίφυί λαξη των δίαταί ξέων του ν. 4412/2016, γία την έκδίίκαση των δίαφορωί ν του παροί ντος
αί ρθρου έφαρμοί ζονταί οί δίαταί ξέίς του π.δ. 18/1989.

Άρθρο 7: Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Η αναθέίτουσα αρχηί 47 τηρωί ντας τίς αρχέίς της ίίσης μέταχέίίρίσης καί της δίαφαί νέίας, ζηταί  αποί  τους
προσφέίροντές  οίκονομίκουί ς  φορέίίς,  οί ταν  οί  πληροφορίίές  ηί  η  τέκμηρίίωση  που  πρέίπέί  να
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υποβαί λλονταί  έίίναί  ηί  έμφανίίζονταί  έλλίπέίίς  ηί  λανθασμέίνές,  συμπέρίλαμβανομέίνων  έκέίίνων  στο
ΕΕΕΣ, ηί  οί ταν λέίίπουν συγκέκρίμέίνα έίγγραφα, να υποβαί λλουν, να συμπληρωί νουν, να αποσαφηνίίζουν
ηί  να ολοκληρωί νουν τίς σχέτίκέίς πληροφορίίές ηί  τέκμηρίίωση, έντοί ς προθέσμίίας οίχί μίκροί τέρης των
δέίκα (10) ημέρολογίακωί ν ημέρωί ν καί οίχί μέγαλυί τέρης των έίίκοσί (20) ημέρολογίακωί ν ημέρωί ν αποί
την  ημέρομηνίία  κοίνοποίίησης  σέ  αυτουί ς  της  σχέτίκηί ς  προί σκλησης,  συί μφωνα  μέ  τα  έίδίκοί τέρα
ορίζοί μένα στίς δίαταί ξέίς των αί ρθρων  102 καί 103  του ν. 4412/2016.

Η  συμπληί ρωση  ηί  η  αποσαφηί νίση  ζητέίίταί  καί  γίίνέταί  αποδέκτηί  υποί  την  προυϊ ποί θέση  οί τί  δέν
τροποποίέίίταί  η  προσφοραί  του  οίκονομίκουί  φορέία  καί  οί τί  αφοραί  σέ  στοίχέίία  ηί  δέδομέίνα,  των
οποίίων έίίναί αντίκέίμένίκαί  έξακρίβωί σίμος ο προγένέίστέρος χαρακτηί ρας σέ σχέίση μέ το πέίρας της
καταληκτίκηί ς παραλαβηί ς υποβοληί ς  παραλαβηί ς προσφορωί ν. Τα ανωτέίρω ίσχυί ουν κατ΄ αναλογίίαν
καί γία τυχοί ν έλλέίίπουσές δηλωί σέίς, υποί  την προυϊ ποί θέση οί τί βέβαίωί νουν γέγονοί τα αντίκέίμένίκωί ς
έξακρίβωί σίμα.48

Άρθρο 8: Σύναψη σύμβασης49

8.1 Η αποί φαση κατακυί ρωσης καθίίσταταί ορίστίκηί , έφοί σον συντρέίξουν οί ακοί λουθές προυϊ ποθέίσέίς:
α) η αποί φαση κατακυί ρωσης έίχέί κοίνοποίηθέίί,  συί μφωνα μέ τα προβλέποί μένα στην πέρίίπτωση (έ)
του αί ρθρου 5 της παρουί σας καί στην παρ. 2 του αί ρθρου 105 του ν.4412/2016 
β) παρέίλθέί αί πρακτη η προθέσμίία αί σκησης προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς ηί  σέ πέρίίπτωση αί σκησης, πα -
ρέίλθέί αί πρακτη η προθέσμίία αί σκησης αίίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης της ΑΕΠΠ καί σέ πέρίί -
πτωση αί σκησης αίίτησης αναστοληί ς καταί  της αποί φασης της ΑΕΠΠ, έκδοθέίί  αποί φαση έπίί  της αίίτη-
σης, μέ την έπίφυί λαξη της χορηί γησης προσωρίνηί ς δίαταγηί ς, συί μφωνα μέ οί σα ορίίζονταί στο τέλέυ-
ταίίο έδαί φίο της παρ. 4 του αί ρθρου 372, πέρίί  δίκαστίκηί ς προστασίίας στο πέδίίο που προηγέίίταί της
συί ναψης της συί μβασης, 
καί
γ) ο προσωρίνοί ς αναί δοχος έίχέί υποβαί λλέί έίπέίτα αποί  σχέτίκηί  προί σκληση της αναθέίτουσας αρχηί ς,
μέίσω της λέίτουργίκοί τητας της “Επίκοίνωνίίας”  του υποσυστηί ματος,  υπέυί θυνη δηί λωση,  που υπο-
γραί φέταί συί μφωνα μέ οί σα ορίίζονταί στο αί ρθρο 79 Α ν. 4412/2016, στην οποίία δηλωί νέταί οί τί, δέν
έίχουν έπέίλθέί  στο προί σωποί  του οψίγένέίίς  μέταβολέίς  καταί  την έίννοία του αί ρθρου 104 του ίίδίου
νοί μου καί μοί νον στην πέρίίπτωση της αί σκησης προδίκαστίκηί ς προσφυγηί ς καταί  της αποί φασης κατα-
κυί ρωσης. Η υπέυί θυνη δηί λωση έλέίγχέταί αποί  την αναθέίτουσα αρχηί  καί μνημονέυί έταί στο συμφωνη-
τίκοί . Εφοί σον δηλωθουί ν οψίγένέίίς μέταβολέίς, η δηί λωση έλέίγχέταί αποί  την Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί , η
οποίία έίσηγέίίταί προς το αρμοί δίο αποφαίνοί μένο οί ργανο.

8.2 Μέταί  την  ορίστίκοποίίηση  της  αποί φασης  κατακυί ρωσης,  η  αναθέίτουσα  αρχηί  προσκαλέίί  τον
αναί δοχο, μέίσω της λέίτουργίκοί τητας της “Επίκοίνωνίίας” του υποσυστηί ματος να προσέίλθέί γία την
υπογραφηί  του συμφωνητίκουί , θέίτονταί ς του προθέσμίία δέκαπέίντέ (15) ημέρολογίακωί ν ημέρωί ν αποί
την κοίνοποίίηση σχέτίκηί ς έίγγραφης έίδίκηί ς προί σκλησης, προσκομίίζοντας καί την απαίτουί μένη έγγυ-
ητίκηί  έπίστοληί  καληί ς έκτέίλέσης. 

8.3 Η συί μβαση θέωρέίίταί συναφθέίίσα μέ την κοίνοποίίηση της ως αί νω προί σκλησης στον αναί δοχο.  

8.4 Εαί ν ο αναί δοχος δέν προσέίλθέί να υπογραί ψέί το συμφωνητίκοί , μέίσα στην προθέσμίία που ορίίζέταί
στην έίδίκηί  προί κληση, καί μέ την έπίφυί λαξη αντίκέίμένίκωί ν λοί γων ανωτέίρας βίίας, κηρυί σσέταί έίκ-
πτωτος, καταπίίπτέί υπέίρ της αναθέίτουσας αρχηί ς η έγγυί ηση συμμέτοχηί ς του καί ακολουθέίίταί η δία-
δίκασίία του αί ρθρου  του αί ρθρου 5 της παρουί σας  γία τον προσφέίροντα που υπέίβαλέ την αμέίσως
έποί μένη πλέίον συμφέίρουσα αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη προσφοραί  βαί σέί βέίλτίστης σχέίσης ποίοί τητας-
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τίμηί ς. Αν κανέίνας αποί  τους προσφέίροντές δέν προσέίλθέί γία την υπογραφηί  του συμφωνητίκουί , η
δίαδίκασίία αναί θέσης ματαίωί νέταί, συί μφωνα μέ την πέρ. β’ της παρ. 1 του αί ρθρου 106 ν. 4412/2016.
Η αναθέίτουσα αρχηί  μπορέίί, στην πέρίίπτωση αυτηί ν, να αναζητηί σέί αποζημίίωση, πέίρα αποί  την κατα-
πίίπτουσα έγγυητίκηί  έπίστοληί , ίδίίως δυναί μέί των αί ρθρων 197 καί 198 Α.Κ. 

8.5 Εαί ν η αναθέίτουσα αρχηί  δέν απέυθυί νέί την προί σκληση της παρ. 8.2 έντοί ς χρονίκουί  δίαστηί ματος
έξηί ντα (60) ημέρολογίακωί νημέρωί ν αποί  την ορίστίκοποίίηση της αποί φασης κατακυί ρωσης, μέ την έπί-
φυί λαξη της υί παρξης έπίτακτίκουί  λοί γου δημοί σίου συμφέίροντος ηί  αντίκέίμένίκωί ν λοί γων ανωτέίρας
βίίας, ο αναί δοχος δίκαίουί ταί να απέίχέί αποί  την υπογραφηί  του συμφωνητίκουί , χωρίίς να έκπέίσέί η έγ -
γυί ηση συμμέτοχηί ς του, καθωί ς καί να αναζητηί σέί αποζημίίωση ίδίίως δυναί μέί των αί ρθρων 197 καί 198
Α.Κ.

Άρθρο 9: Έγγραφα της σύμβασης κατά το στάδιο της εκτέλεσης/ Σειρά ισχύος

Σχέτίκαί  μέ την υπογραφηί  της συί μβασης, ίσχυί ουν τα προβλέποί μένα στίς παρ. 4-8 αί ρθρου 105 καί
182 του ν. 4412/2016.
Τα έίγγραφα της συί μβασης μέ βαί ση τα οποίία  θα έκτέλέσθέίί  η συί μβαση έίίναί  τα αναφέροί μένα
παρακαί τω.  Σέ  πέρίίπτωση  ασυμφωνίίας  των  πέρίέχομέίνων  σέ  αυταί  οί ρων,  η  σέίραί  ίσχυί ος
καθορίίζέταί ως κατωτέίρω:

1.  Το Συμφωνητίκοί , συμπέρίλαμβανομέίνων των παρασχέθέίσωί ν έξηγηί σέων του οίκονομίκουί
φορέία, συί μφωνα μέ τα αί ρθρα 88 καί 89 του ν. 4412/2016, ίδίίως ως προς τον προσδίορίσμοί
οίκονομίκωί ν μέγέθωί ν, μέ τίς οποίίές ο αναί δοχος δίαμοί ρφωσέ την προσφοραί  του,
2. Η παρουί σα Δίακηί ρυξη. 
3. Η Οίκονομίκηί  Προσφοραί  του Αναδοί χου.
4. Η Τέχνίκηί  Προσφοραί  του Αναδοί χου.
5. Το τέυί χος της Συγγραφηί ς Ύποχρέωί σέων (Σ.Ύ.) μέ τα τυχοί ν Παραρτηί ματαί  του.
6. Το Τέυί χος Τέχνίκωί ν Δέδομέίνων του έίργου μέ τα τυχοί ν Παραρτηί ματαί  του, το προί γραμμα των
απαίτουί μένων μέλέτωί ν  καί η τέκμηρίίωση της σκοπίμοί τητας του έίργου. 
7. Το τέυί χος προέκτίμωί μένων αμοίβωί ν. 
8. …

Τα  ανωτέίρω  έίγγραφα  της  συί μβασης  ίσχυί ουν,  οί πως  δίαμορφωί θηκαν,  μέ  τίς  συμπληρωματίκέίς
πληροφορίίές καί δίέυκρίνίίσέίς που παρασχέίθηκαν αποί  την αναθέίτουσα αρχηί  έπίί οί λων των ανωτέίρω.

Άρθρο 10: Γλώσσα Διαδικασίας

10.1 Τα έίγγραφα της συί μβασης έίχουν συνταχθέίί στην έλληνίκηί  γλωί σσα 5050. 
Τυχοί ν προδίκαστίκέίς προσφυγέίς υποβαί λλονταί στην έλληνίκηί  γλωί σσα. 

10.2 Οί προσφορέίς καί τα πέρίλαμβανοί μένα σέ αυτέίς στοίχέίία, καθωί ς καί τα αποδέίκτίκαί  έίγγραφα
σχέτίκαί  μέ τη μη υί παρξη λοί γου αποκλέίσμουί  καί την πληί ρωση των κρίτηρίίων ποίοτίκηί ς έπίλογηί ς,
συνταί σσονταί στην έλληνίκηί  γλωί σσα ηί  συνοδέυί ονταί αποί  έπίίσημη μέταί φρασηί  τους στην έλληνίκηί
γλωί σσα.

10.3 Στα αλλοδαπαί  δημοί σία  έίγγραφα καί  δίκαίολογητίκαί  έφαρμοί ζέταί  η  Συνθηί κη της Χαί γης της
5.10.1961, που κυρωί θηκέ μέ το ν. 1497/1984 (Α' 188) συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 5 (β1)
της παρουί σας. Τα αλλοδαπαί  δημοί σία καί ίδίωτίκαί  έίγγραφα συνοδέυί ονταί αποί  μέταί φρασηί  τους στην
έλληνίκηί  γλωί σσα  έπίκυρωμέίνη,  έίίτέ  αποί  προί σωπο  αρμοί δίο  καταί  τίς  δίαταί ξέίς  της  κέίίμένης
νομοθέσίίας, έίίτέ αποί  προί σωπο καταί  νοί μο αρμοί δίο της χωί ρα στην οποίία έίχέί συνταχθέίί το έίγγραφο51.
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10.4  Ενημέρωτίκαί  καί  τέχνίκαί  φυλλαί δία  καί  αί λλα  έίντυπα  -  έταίρίκαί  ηί  μη  –  μέ  έίδίκοί  τέχνίκοί
πέρίέχοί μένο,  δηλαδηί  έίντυπα  μέ  αμίγωί ς  τέχνίκαί  χαρακτηρίστίκαί ,  οί πως  αρίθμουί ς,  αποδοί σέίς  σέ
δίέθνέίίς  μοναί δές,  μαθηματίκουί ς  τυί πους  καί  σχέίδία,  που  έίίναί  δυνατοί ν  να  δίαβαστουί ν  σέ  καί θέ
γλωί σσα καί δέν έίίναί απαραίίτητη η μέταί φρασηί  τους,  μπορουί ν να υποβαί λλονταί σέ αί λλη γλωί σσα
χωρίίς να συνοδέυί ονταί αποί  μέταί φραση στην έλληνίκηί 5252.
Σέ καί θέ πέρίίπτωση παί ντως η Επίτροπηί  δίαγωνίσμουί , καταί  την έξέίταση των προσφορωί ν, δίατηρέίί το
δίκαίίωμα να ζητηί σέί αποί  τον συμμέτέίχοντα έπίίσημη μέταί φρασηί  τους στην έλληνίκηί  γλωί σσα.

10.5 Η έπίκοίνωνίία μέ την αναθέίτουσα αρχηί ,  καθωί ς καί μέταξυί  αυτηί ς καί του αναδοί χου γίίνονταί
υποχρέωτίκαί  στην έλληνίκηί  γλωί σσα. 

10.6 Καταί  παρέίκκλίση, γίίνέταί δέκτηί  η υποβοληί  των ακοί λουθων:
………………53. 

Άρθρο 11: Εφαρμοστέα νομοθεσία

Γία τη δίαδίκασίία συί ναψης καί την έκτέίλέση της συί μβασης,  έίχουν έφαρμογηί ,  ίδίίως,  οί κατωτέίρω
δίαταί ξέίς, οί πως ίσχυί ουν:

 Ο  ν.  4412/2016  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) .

 Ο ν.  4727/2020 (Α’ 184)  «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της
Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις”,

 Ο ν.  4700/2020 (Α’  127)  «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,  ολοκληρωμένο
νομοθετικό πλαίσιο  για τον  προσυμβατικό έλεγχο,  τροποποιήσεις  στον Κώδικα Νόμων για το
Ελεγκτικό  Συνέδριο,  διατάξεις  για  την  αποτελεσματική  απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες
διατάξεις» 

 Ο  ν.  4640/2019(Α’  190)  «Δίαμέσολαί βηση  σέ  αστίκέίς  καί  έμπορίκέίς  υποθέίσέίς  Πέραίτέίρω
έναρμοί νίση  της  Ελληνίκηί ς  Νομοθέσίίας  προς  τίς  δίαταί ξέίς  της  Οδηγίίας  2008/52/ΕΚ  του
Ευρωπαίϊκουί  Κοίνοβουλίίου καί του Συμβουλίίου της 21ης Μαίΐου 2008 καί αί λλές δίαταί ξέίς».

 Ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του  Κανονισμού  (ΕΕ)  2016/679  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  27ης

Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και  ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)  2016/680
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

 Ο ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019) «Επίτέλίκοί  Κραί τος: οργαί νωση, λέίτουργίία & δίαφαί νέία
της Κυβέίρνησης, των κυβέρνητίκωί ν οργαί νων & της κέντρίκηί ς δημοί σίας δίοίίκησης» καί ίδίίως το
αί ρθρο 37.

 Ο ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων
και λοιπές διατάξεις»

 Ο ν. 4472/2017 (Α' 74) καί ίδίίως τα αί ρθρα 118 καί 119 αυτουί .
 Ο ν.  4314/2014  (Α’  265)  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
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στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις”, ο ν. 3614/2007
(Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013» 54.

 Ο  ν.  4278/2014  (Α΄157)  καί  έίδίκοί τέρα  το  αί ρθρο  59  αυτουί  «Άρση  περιορισμών  συμμετοχής
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».

 Ο  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (καταί  πέρίίπτωση). 

 Ο  ν.  4014/2011(Α΄  209)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και  δραστηριοτήτων,  ρύθμιση
αυθαιρέτων  σε  συνάρτηση  με  δημιουργία  περιβαλλοντικού  ισοζυγίου  και  άλλες  διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

 Ο  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

 Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό
Τύπο και άλλες διατάξεις” (Α’ 68). 

 Τα αί ρθρα 2Α, 11 παρ. 2,  39 καί 40 του ν.  3316/2005  “Περί ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών” (Α' 42)55.

 Ο ν. 2859/2000  “Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248).
 Ο ν.  2690/1999 (Α'  45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και  άλλες διατάξεις” καί

ίδίίως τα αί ρθρα 1,2, 7, 11 καί 13 έίως 15 (γία τους φορέίίς που έμπίίπτουν στο πέδίίο έφαρμογηί ς
του) .

 Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”.
 Το  π.δ.  71/2019  (Α΄112)  «Μητρωί α  συντέλέστωί ν  παραγωγηί ς  δημοσίίων  καί  ίδίωτίκωί ν  έίργων,

μέλέτωί ν, τέχνίκωί ν καί λοίπωί ν συναφωί ν έπίστημονίκωί ν υπηρέσίωί ν (ΜΗ.ΤΕ.).
 Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
 Το π.δ 80/2016 (Α 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”56. 
  Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”.
 Το  π.δ.  138/2009  «Μητρώο  Μελετητών  και  Εταιρειών  Μελετών»   (Α’  185)  (όπως μεταβατικά

ισχύει). 
 Το π.δ.  696/1974 “Περί  αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν  μελετών,  επίβλεψιν,  παραλαβήν  κλπ

Συγκοινωνιακών,  Υδραυλικών και  Κτιριακών Εργων ,  ως και  Τοπογραφικών,  Κτηματογραφικών
και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών” (Α' 301), οί πως
ίσχυί έί, ως προς το μέίρος Β΄ (Προδίαγραφέίς) καί ως συγκρίτίκοί  στοίχέίίο γία τη προέκτίίμηση
αμοίβωί ν μέλέτωί ν που δέν καλυί πτονταί αποί  τον Κανονίσμοί  αμοίβωί ν.

 Το ν.δ. 2726/1953 ‘’περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων του άρθρου 59 του από 17.7/16.8.1923
Ν.Δ.  περί σχεδίων πόλεων,  κωμών, και  συνοικισμών του Κράτους και  οικοδομής αυτών’’ ,  οί πως
ίσχυί έί μέταί  την τροποποίίησηί  του μέ το Ν. 3919/2011 (Α΄32).

 Η  υπ’  αριθμ.  14900/4-2-2021  Κοινή  Απόφαση  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  (Β΄  466/8-2-2021)  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες
Δημόσιες Συμβάσεις» (κατά περίπτωση).

 Η  με  αριθ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ  466/29-03-2019  (ΦΕΚ1047Β’/29-03-2019)  Απόφαση  του  Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και
ανά κατηγορία μελέτης σε ότι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά
και τα κτιριακά έργα»

 Η  μέ  αρ.  166278/2021 Κοίνηί  Ύπουργίκηί  Αποί φαση  (ΦΕΚ  2813/30.06.2021/Β')  «Ρυθμίσεις
τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών, και
παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών  επιστημονικών  υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους
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εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 Η μέ  αρ.  76928/2021  Κοίνηί  Ύπουργίκηί  Αποί φαση  (ΦΕΚ  Β’  3075/13.07.2021) «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»,

 Η μέ  αρ.  64233/2021  Κοίνηί  Ύπουργίκηί  Αποί φαση  (ΦΕΚ  2453/09.06.2021/  Β')  «Ρυθμίίσέίς
τέχνίκωί ν ζητημαί των που αφορουί ν την αναί θέση των Δημοσίίων Συμβαί σέων Προμηθέίωί ν  καί
Ύπηρέσίωί ν  μέ  χρηί ση  των  έπίμέίρους  έργαλέίίων  καί  δίαδίκασίωί ν  του  Εθνίκουί  Συστηί ματος
Ηλέκτρονίκωί ν Δημοσίίων Συμβαί σέων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

 Η  μέ  αρίθμ.  Δ.22/  4193/2019  Αποί φασης  του  Ύπουργουί  Ύποδομωί ν  καί  Μέταφορωί ν  (ΦΕΚ  Β΄
4607) Έγκρίση έβδομηί ντα (70) Ελληνίκωί ν Τέχνίκωί ν Προδίαγραφωί ν (ΕΤΕΠ), μέ υποχρέωτίκηί
έφαρμογηί  σέ οί λα τα Δημοί σία Έργα καί Μέλέίτές, 

 Η  μέ  αρίθ.  ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ  466/10-09-2018  Αποί φαση  του  Ύπουργουί  Ύποδομωί ν  καί
Μέταφορωί ν «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών
Συμβούλων  -  Μελετητών  κατά  την  εκτέλεση  του  έργου,  το  περιεχόμενο  της  σύμβασης  που
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε
άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (Β 4203).

 Η  μέ  αρίθ.  YA  ΔΝΣ/61034/ΦΝ  466/29-12-2017  Αποί φαση  του  Ύπουργουί  Ύποδομωί ν  καί
Μέταφορωί ν «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών
σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών  συναφών
επιστημονικών  υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)  της  παρ.  8  (η)  του άρθρου 221 του ν.  4412/2016» (Β
4841), οί πως τροποποίηί θηκέ μέ την οί μοία αποί φαση ΎΑ ΔΝΣ/οίκ.21137/ΦΝ 466/2-5-2018 (Β
1511).

 Η  μέ  αρ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ  466/2017  Ύπουργίκηί  Αποί φαση  (Β’  2519) «Έγκριση  Κανονισμού
Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών
υπηρέσίωί ν καταί  τη δίαδίκασίία της παρ. 8 δ του αί ρθρου 53 του ν. 4412/2016»,

 Η Εγκυί κλίος 11/2011 της ΓΓΔΕ/τ. Ύ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 που αφορούν
την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων».

 Η Εγκυί κλίος υπ’ αρίθμ. 11/2018 του Ύπουργέίίου Ύποδομωί ν καί Μέταφορωί ν (ΑΔΑ: 6ΓΝΎ465ΧΘΞ-
9ΟΒ) μέ θέίμα «Οδηγοί ς έκποί νησης μέλέτωί ν Δημοσίίων Έργων του ν. 4412/2016 (Βίβλίίο 1)».

 Η  Κοίνηί  Δίαπίστωτίκηί  Πραί ξη  των  Ύπουργωί ν  Ύποδομωί ν  καί  Μέταφορωί ν  καί  Ψηφίακηί ς
Δίακυβέίρνησης  μέ  α.π.  Δ11/Οίκ.627/18-5-2020  θέίμα  Μετεγκατάσταση  του  υποσυστήματος
ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα στη Γενική Γραμματεία Υποδομών ΑΔΑ ΩΝΛ5465ΧΘΞ-ΨΕ4

 Οί σέ  έκτέίλέση των ανωτέίρω δίαταί ξέων έκδοθέίίσές κανονίστίκέίς  πραί ξέίς57, καθωί ς καί  λοίπέίς
δίαταί ξέίς που αναφέίρονταί ρηταί  ηί  απορρέίουν αποί  τα ορίζοί μένα στα  συμβατίκαί  τέυί χη της
παρουί σας,  καθωί ς  καί  το συί νολο των δίαταί ξέων του ασφαλίστίκουί ,  έργατίκουί ,  κοίνωνίκουί ,
πέρίβαλλοντίκουί  καί φορολογίκουί  δίκαίίου καί γένίκοί τέρα καί θέ δίαί ταξη (νοί μου, π.δ., Ύ.Α, κ.λ.π.)
καί έρμηνέυτίκηί  έγκυί κλίος που δίέίπέί την αναί θέση καί έκτέίλέση της παρουί σας συί μβασης, έίστω
καί αν δέν αναφέίρονταί ρηταί . 

 Οί ίσχυί ουσές προδίαγραφέίς γία τίς ανατίθέίμένές κατηγορίίές μέλέτωί ν.
 H μέ αρίθμ. ΔΝΣγ/οίκ.35577/ΦΝ 466/2017 Αποί φαση του Ύπουργουί  Ύποδομωί ν καί Μέταφορωί ν

(B΄ 1746) «Κανονίσμοί ς Πέρίγραφίκωί ν Τίμολογίίων Εργασίωί ν γία δημοί σίές συμβαί σέίς έίργων».
 Προσθήκες  και  εν  γένει  προσαρμογές  άρθρων  της  διακήρυξης  (πέραν  των  όσων  ήδη

προβλέπονται ρητώς στο κείμενο της πρότυπης διακήρυξης) μπορούν να προστίθενται
και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα κάθε
φορά νομοθεσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 12: Εκτιμώμενη αξία – Χρηματοδότηση – Προθεσμίες της σύμβασης

12.1 Η έκτίμωί μένη αξίία της συί μβασης ανέίρχέταί σέ 203.707,11 € (χωρίίς ΦΠΑ) καί πέρίλαμβαί νέί58

τίς προέκτίμωί μένές αμοίβέίς των παρακαί τω έπίμέίρους κατηγορίωί ν μέλέτωί ν5959: 

1. 15.748,87 € για μελέτη κατηγορίας 16 (ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
2. 73.839,35 € για μελέτη κατηγορίας 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
3. 22.809,44 € για μελέτη κατηγορίας 08 (ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
4. 8.992,50€ για μελέτη κατηγορίας 25 (ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
5. 28.584,06 € για μελέτη κατηγορίας 21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
6. 9.167,17 € για μελέτη κατηγορίας 09 (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)
7. 2.795,23 € για μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
8. 15.200,00 € για ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

καί 26.570,49 € γία απροί βλέπτές δαπαί νές.60

γία την προί σθέτη καταβοληί  (πρίμ) του αί ρθρου 15 Α της παρουί σας ποσοστοί  5% έπίί  της
της αρχίκηί ς συμβατίκηί ς αξίίας, μη συμπέρίλαμβανομέίνου του ΦΠΑ.61

Η μέλέίτη  θα έκπονηθέίί  στο πλαίίσίο  του Ευρωπαίϊκουί  προγραί μματος LIFE-IP AdaptInGR -  LIFE17
IPC/GR/000006 «Ενίσχυί οντας την έφαρμογηί  πολίτίκηί ς γία την προσαρμογηί  στη κλίματίκηί  αλλαγηί
στην Ελλαί δα» , Boosting the implementation of adaptation policy across Greece (LIFE-IP AdaptInGR -
LIFE17 IPC/GR/000006) καί η συί μβαση θα χρηματοδοτηθέίί  αποί  το προί γραμμα LIFE, το ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ  καί  τον  τακτίκοί  Π/Ύ  του  Δηί μου  Α.Α.Κ.62 καί  υποί κέίταί  στίς  νοί μίμές  κρατηί σέίς63,
πέρίλαμβανομέίνης  της  κραί τησης  υί ψους  0,07%  υπέίρ  των  λέίτουργίκωί ν  αναγκωί ν  της  Ενίαίίας
Ανέξαί ρτητης Αρχηί ς Δημοσίίων Συμβαί σέων, συί μφωνα μέ το αί ρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, οί πως
καί της κραί τησης υί ψους 0,06% υπέίρ των λέίτουργίκωί ν αναγκωί ν της Αρχηί ς Εξέίτασης Προδίκαστίκωί ν
Προσφυγωί ν, συί μφωνα μέ το αί ρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016, καθωί ς καί της κραί τησης υί ψους
0,02% υπέίρ της αναί πτυξης καί συντηί ρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συί μφωνα μέ το αί ρθρο 36 παρ. 6
του  ν.  4412/2016  [η  τέλέυταίία  κραί τηση  πραγματοποίέίίταί  αποί  την  έίκδοση  της  προβλέποί μένης
κοίνηί ς υπουργίκηί ς αποί φασης].
Η  παρουί σα  συί μβαση  δέν  υποδίαίρέίίταί  σέ  τμηί ματα  καί  ανατίίθέταί  ως  ένίαίίο  συί νολο  γίατίί  οί
έπίμέίρους έργασίίές/μέλέίτές έίίναί αλληλέίνδέτές καί θα πρέίπέί καταί  την υλοποίίησηί  τους να υπαί ρχέί
συντονίσμοί ς  ένέργέίωί ν  έκ μέίρους του αναδοί χου.  Η υί παρξη πέρίσσοί τέρων του ένοί ς  ανατίθέίμένων
τμημαί των θα προκαλέίσέί συί γχυση καί δυσκολίία στην έκποί νηση της μέλέίτης. 6464 

12.2 Οί μοναί δές φυσίκουί  αντίκέίμέίνου, τα ποσοτίκαί  στοίχέίία αποί  το Τέυί χος Τέχνίκωί ν Δέδομέίνων καί
οί τίμέίς μοναί δος που χρησίμοποίηί θηκαν γία τους υπολογίσμουί ς των αί νω προέκτίμωί μένων αμοίβωί ν,
αναφέίρονταί αναλυτίκαί  στο τέυί χος προέκτίμωί μένων αμοίβωί ν. 

Οί οίκονομίκοίί  φορέίίς οφέίίλουν, γία την υποβοληί  της τέχνίκηί ς καί της οίκονομίκηί ς προσφοραί ς,  να
μέλέτηί σουν  τα  τέχνίκαί  στοίχέίία  του  έίργου,  η  δέ  οίκονομίκηί  τους  προσφοραί  πέρίλαμβαί νέί  τη
συνολίκηί  αμοίβηί  τους γία το συί νολο του προς μέλέίτη αντίκέίμέίνου, οί πως αυτοί  προδίαγραί φέταί στο
Φαί κέλο δημοί σίας συί μβασης. Τέκμαίίρέταί σχέτίκαί  οί τί ο αναί δοχος έίλαβέ υποί ψη, καταί  τη μέλέίτη του
Φακέίλου δημοί σίας συί μβασης, την πίθανοί τητα να μην αντίστοίχουί ν οί ποσοί τητές μοναί δων φυσίκουί
αντίκέίμέίνου, που αναφέίρονταί στο τέυί χος της προέκτίμωί μένης αμοίβηί ς, στίς τέλίκέίς ποσοί τητές που
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θα  απαίτηθουί ν  γία  την  έκποί νηση  της  μέλέίτης  καί  δίαμοί ρφωσέ  αναί λογα  την  οίκονομίκηί  του
προσφοραί . Εφοί σον προκυί ψουν δίαφορέίς, έφαρμοί ζέταί το αί ρθρο 186 του ν. 4412/2016.

12.3 Ως ημέρομηνίία έίναρξης των προθέσμίωί ν της συί μβασης του Αναδοί χου ορίίζέταί η ημέρομηνίία
υπογραφηί ς του συμφωνητίκουί .
Η συνολίκηί  προθέσμίία65 γία την πέραίίωση του αντίκέίμέίνου της συί μβασης ορίίζέταί σέ  τριακόσιες
εξήντα (360) ημέρολογίακέίς ημέίρές αποί  την υπογραφηί  του συμφωνητίκουί . 
Ο  καθαροί ς  χροί νος  ολοκληί ρωσης  του  μέλέτητίκουί  αντίκέίμέίνου  ορίίζέταί  σέ  τρίακοί σίές  (300)
ημέρολογίακέίς ημέίρές.

Οί χροί νοί έκποί νησης των έπίμέίρους σταδίίων της συί μβασης ενδεικτικά έκτίμωί νταί ως ακολουί θως:66

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ….15 ΗΜΕΡΕΣ

2. ΑΡΧΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ …15 ΗΜΕΡΕΣ.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ … 15 ΗΜΕΡΕΣ

4. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ … 30 ΗΜΕΡΕΣ

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  … 30 ΗΜΕΡΕΣ

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ…30 ΗΜΕΡΕΣ

7. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α’ ΦΑΣΗ …45 ΗΜΕΡΕΣ

8. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ … 30 ΗΜΕΡΕΣ

9. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ …60 ΗΜΕΡΕΣ

10. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ….30 ΗΜΕΡΕΣ

11. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ….30 ΗΜΕΡΕΣ

12. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ … 30 ΗΜΕΡΕΣ

13. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ …45 ΗΜΕΡΕΣ

14. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Β’ ΦΑΣΗ …30 ΗΜΕΡΕΣ

15. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ …45 ΗΜΕΡΕΣ

16. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΡΓΩΝ… 30 ΗΜΕΡΕΣ

17. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ …45 ΗΜΕΡΕΣ

18. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΑΥ-ΦΑΥ … 30 ΗΜΕΡΕΣ

19. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ …30 ΗΜΕΡΕΣ
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Η  ενδεικτική χρονίκηί  κατανομηί  καί αλληλουχίία των πίο παί νω προθέσμίωί ν φαίίνέταί στο σχέτίκοί
χρονοδίαί γραμμα που πέρίλαμβαί νέταί στο τέυί χος τέχνίκωί ν δέδομέίνων.
Η  αναθέίτουσα  αρχηί  δίατηρέίί  το  δίκαίίωμα  να  ορίίσέί,  καταί  την  υπογραφηί  του  συμφωνητίκουί ,
μέταγένέίστέρο χροί νο έίναρξης των προθέσμίωί ν της συί μβασης. 

12.4  Στον αναί δοχο χορηγέίίταί προκαταβοληί  καταί  τους οί ρους  των αί ρθρων 72 καί 187 παρ. 2 πέρ. α)
του ν. 4412/2016.

12.5 Επίσημαίίνέταί οί τί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 188 παρ. 6 του ν. 4412/2016, μετά
την  έναρξη  κατασκευής  του  έργου  για  το  οποίο  εκπονείται  η  παρούσα  μελέτη,  στους
βασικούς  μελετητές  ανατίθεται  σύμβαση  προκειμένου  να  μετέχουν  υποχρεωτικά  ως
Τεχνικοί  Σύμβουλοι -  Μελετητές στην εκτέλεση αυτού συί μφωνα μέ τα έίδίκοί τέρα ορίζοί μένα
στην  υπ’  αρίθ.  ΔΝΣβ/92783π.έ./ΦΝ  466/10.09.2018  Αποί φαση  του  Ύπουργουί  Ύποδομωί ν  καί
Μέταφορωί ν  μέ  τίίτλο  «Καθορισμός  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  των  βασικών  μελετητών  ως
Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που
υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο
συναφές με τα ανωτέρω θέμα» (ΦΕΚ Β’ 4203).

Άρθρο 13: Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών

13.1 Η έπίλογηί  του Αναδοί χου, θα γίίνέί συί μφωνα μέ την «ανοίκτηί  δίαδίκασίία» του αί ρθρου 27 του ν.
4412/2016 καί υποί  τίς προυϊ ποθέίσέίς του νοί μου αυτουί .

13.2 Η τέχνίκηί  προσφοραί  θα συνταχθέίί  καί υποβληθέίί  συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 3
της παρουί σας, σέ συνδυασμοί  μέ τίς δίαταί ξέίς του αί ρθρου 94 παρ. 2 καί 3 του ν. 4412/2016. Η
οίκονομίκηί  προσφοραί  θα συνταχθέίί  καί υποβληθέίί  συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 3 της
παρουί σας, σέ συνδυασμοί  μέ το αί ρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016 .

13.3 Eναλλακτίκέίς προσφορέίς  δέν γίίνονταί δέκτέίς67. 

13.4 Καί θέ προσφέίρων μπορέίί να υποβαί λέί μοί νο μίία προσφοραί 68. 

13.5 Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης. 

13.6 Οί προσφορέίς θα ίσχυί ουν γία δώδεκα (12)69 μήνες αποί  την ημέρομηνίία ληί ξης της προθέσμίίας
υποβοληί ς  προσφορωί ν  του  έπομέίνου  αί ρθρου.  Προσφοραί  που  ορίίζέί  χροί νο  ίσχυί ος  μίκροί τέρο αποί
αυτοί ν που προβλέίπέταί στο παροί ν απορρίίπτέταί ως μη κανονίκηί 7070. Η αναθέίτουσα αρχηί  μπορέίί, πρίν
τη ληί ξη  του χροί νου ίσχυί ος  της προσφοραί ς,  να ζηταί  αποί  τους προσφέίροντές  να  παρατέίίνουν τη
δίαί ρκέία ίσχυί ος της προσφοραί ς τους καί της έγγυί ησης συμμέτοχηί ς,  κατ’ ανωί τατο οί ρίο γία χρονίκοί
δίαί στημα ίίσο μέ το προβλέποί μένο στο πρωί το έδαί φίο καί το αί ρθρο 15.1 της παρουί σας Μέταί  αποί  τη
ληί ξη  καί  του  παραπαί νω  ανωί τατου  χρονίκουί  ορίίου  παραί τασης  ίσχυί ος  της  προσφοραί ς,  τα
αποτέλέίσματα  της  παρουί σας  δίαδίκασίίας  αναί θέσης  ματαίωί νονταί,  έκτοί ς  αν  η  αναθέίτουσα  αρχηί
κρίίνέί,  καταί  πέρίίπτωση,  αίτίολογημέίνα,  οί τί  η  συνέίχίση  της  δίαδίκασίίας  έξυπηρέτέίί  το  δημοί σίο
συμφέίρον, οποί τέ οί οίκονομίκοίί  φορέίίς που συμμέτέίχουν στη δίαδίκασίία μπορουί ν να έπίλέίξουν να
παρατέίίνουν την προσφοραί  τους, έφοί σον τους ζητηθέίί πρίν αποί  την παί ροδο του ανωτέίρω ανωί τατου
ορίίου παραί τασης της προσφοραί ς τους. Η δίαδίκασίία αναί θέσης συνέχίίζέταί μέ οί σους παρέίτέίναν τίς
προσφορέίς τους καί αποκλέίίονταί οί λοίποίί οίκονομίκοίί φορέίίς. 
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Αν ληί ξέί ο χροί νος ίσχυί ος των προσφορωί ν καί δέν ζητηθέίί  παραί ταση της προσφοραί ς, η αναθέίτουσα
αρχηί  δυί ναταί,  μέ  αίτίολογημέίνη  αποί φασηί  της,  έφοί σον  η  έκτέίλέση  της  συί μβασης  έξυπηρέτέίί  το
δημοί σίο συμφέίρον, να ζητηί σέί, έκ των υστέίρων, αποί  τους οίκονομίκουί ς φορέίίς που συμμέτέίχουν στη
δίαδίκασίία,  να  παρατέίίνουν  τον  χροί νο  ίσχυί ος  της  προσφοραί ς  τους  καθωί ς  καί  της  έγγυί ησης
συμμέτοχηί ς, οποί τέ η δίαδίκασίία συνέχίίζέταί μέ τους οίκονομίκουί ς φορέίίς, οί οποίίοί προέίβησαν στίς
ανωτέίρω ένέίργέίές71.

Άρθρο 14: Ημερομηνία  και  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  των  προσφορών  -
αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής  των προσφορωί ν72 ορίίζέταί η  25-
01-2022, ημέίρα Τρίτη καί ωί ρα 13:20.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών  ορίίζέταί η  01-02-
2022, ημέίρα Τρίτη καί ωί ρα 10:30. 

Άρθρο 15: Εγγυήσεις 

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό
Γία τη συμμέτοχηί  στη δίαδίκασίία απαίτέίίταί η καταί θέση έγγυί ησης συμμέτοχηί ς,  ποσουί  τεσσάρων
χιλιάδων εβδομήντα τεσσάρων ΕΥΡΩ (4.074,00€) 73. 

Στην πέρίίπτωση έίνωσης οίκονομίκωί ν φορέίων, η έγγυί ηση συμμέτοχηί ς πέρίλαμβαί νέί καί τον οί ρο
οί τί η έγγυί ηση καλυί πτέί τίς υποχρέωί σέίς οί λων των οίκονομίκωί ν φορέίων που συμμέτέίχουν στην
έίνωση.

Οί έγγυηί σέίς συμμέτοχηί ς πέρίλαμβαί νουν κατ’ έλαί χίστον τα ακοί λουθα στοίχέίία, συί μφωνα μέ το
αί ρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016: 

α) την ημέρομηνίία έίκδοσης, 
β) τον έκδοί τη, 
γ) την αναθέίτουσα αρχηί  προς την οποίία απέυθυί νονταί (ηί  τον κυί ρίο του έίργου), 
δ) τον αρίθμοί  της έγγυί ησης, 
έ) το ποσοί  που καλυί πτέί η έγγυί ηση. 
στ)  την  πληί ρη  έπωνυμίία,  τον  Α.Φ.Μ.  καί  τη  δίέυί θυνση  του  οίκονομίκουί  φορέία  υπέίρ  του
οποίίου έκδίίδέταί η έγγυί ηση (στην πέρίίπτωση έίνωσης, αναγραί φονταί οί λα τα παραπαί νω γία
καί θέ μέίλος της έίνωσης), 
ζ) τους οί ρους οί τί: αα) η έγγυί ηση παρέίχέταί ανέίκκλητα καί ανέπίφυί λακτα, ο δέ έκδοί της πα -
ραίτέίίταί του δίκαίωί ματος της δίαίρέίσέως καί της δίζηί σέως, καί ββ) οί τί σέ πέρίίπτωση κα -
ταί πτωσης αυτηί ς, το ποσοί  της καταί πτωσης υποί κέίταί στο έκαί στοτέ ίσχυί ον τέίλος χαρτοσηί -
μου. (Η υποπέρ. αα΄  δέν έφαρμοί ζέταί  γία τίς  έγγυηί σέίς  που παρέίχονταί  μέ  γραμμαί τίο του
Ταμέίίου Παρακαταθηκωί ν καί Δανέίίων)
η) τα στοίχέίία της σχέτίκηί ς δίακηί ρυξης καί την καταληκτίκηί  ημέρομηνίία υποβοληί ς προσφο -
ρωί ν, 
θ) την ημέρομηνίία ληί ξης ηί  τον χροί νο ίσχυί ος της έγγυί ησης, 
ί) την αναί ληψη υποχρέίωσης αποί  τον έκδοί τη της έγγυί ησης να καταβαί λέί το ποσοί  της έγγυί η-
σης ολίκαί  ηί  μέρίκαί  έντοί ς πέίντέ (5) ημέρωί ν μέταί  αποί  απληί  έίγγραφη έίδοποίίηση έκέίίνου προς
τον οποίίο απέυθυί νέταί. 
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Η έγγυί ηση  συμμέτοχηί ς  πρέίπέί  να  ίσχυί έί  τουλαί χίστον  γία  τρίαί ντα (30)  ημέίρές  μέταί  τη  ληί ξη  του
χροί νου ίσχυί ος της προσφοραί ς του αί ρθρου 13.6 της παρουί σας, ηί τοί μέχρι και 23/02/2023, αί λλως η
προσφοραί  απορρίίπτέταί. Η αναθέίτουσα αρχηί  μπορέίί, πρίν τη ληί ξη της προσφοραί ς, να ζηταί  αποί  τους
προσφέίροντές  να  παρατέίίνουν,  πρίν  τη  ληί ξη  τους,  τη  δίαί ρκέία  ίσχυί ος  της  προσφοραί ς  καί  της
έγγυί ησης συμμέτοχηί ς.

Η έγγυί ηση συμμέτοχηί ς καταπίίπτέί, αν ο προσφέίρων:
 αποσυί ρέί την προσφοραί  του καταί  τη δίαί ρκέία ίσχυί ος αυτηί ς, 
 παρέίχέί έν γνωί σέί του ψέυδηί  στοίχέίία ηί  πληροφορίίές που αναφέίρονταί στα αί ρθρα 17 έίως

19 της παρουί σας, 
 δέν προσκομίίσέί έγκαίίρως τα προβλέποί μένα στο αί ρθρο 22 της παρουί σας δίκαίολογητίκαί  
 στίς πέρίπτωί σέίς των παρ. 3, 4 καί 5 του αί ρθρου 103 του ν. 4412/2016, πέρίί  προί σκλησης

γία υποβοληί  δίκαίολογητίκωί ν αποί  τον προσωρίνοί  αναί δοχο, αν, καταί  τον έίλέγχο των παρα-
παί νω δίκαίολογητίκωί ν, συί μφωνα μέ τα αί ρθρο 5δ) της παρουί σας, δίαπίστωθέίί  οί τί τα στοί-
χέίία που δηλωί θηκαν στο ΕΕΕΣ έίίναί έκ προθέίσέως απατηλαί , ηί  οί τί έίχουν υποβληθέίί πλασταί
αποδέίκτίκαί  στοίχέίία, ηί  αν, αποί  τα παραπαί νω δίκαίολογητίκαί  που προσκομίίσθηκαν νομίί -
μως καί έμπροθέίσμως, δέν αποδέίκνυί έταί η μη συνδρομηί  των λοί γων αποκλέίσμουί  του αί ρ-
θρου 18 ηί  η πληί ρωση μίας ηί  πέρίσσοί τέρων αποί  τίς απαίτηί σέίς των κρίτηρίίων ποίοτίκηί ς έπί-
λογηί ς

 δέν προσέίλθέί έγκαίίρως γία υπογραφηί  του συμφωνητίκουί  
 υποβαί λέί μη καταί λληλη προσφοραί  μέ την έίννοία της πέρ. 46 της παρ. 1 του αί ρθρου 2 ν.

4412/2016 
 δέν ανταποκρίθέίί στη σχέτίκηί  προί σκληση της αναθέίτουσας αρχηί ς έντοί ς της προθέσμίίας του

αί ρθρου 21.3 της παρουί σας καί δέν υποβαί λλέί έξηγηί σέίς, σέ πέρίίπτωση ασυνηί θίστα χαμηληί ς
προσφοραί ς.74

Οί έγγυηί σέίς συμμέτοχηί ς έπίστρέίφονταί ως έξηί ς :
α) στον αναί δοχο, μέ την προσκοί μίση της έγγυί ησης καληί ς έκτέίλέσης, 
β)  στους  λοίπουί ς  προσφέίροντές,  καταί  τα  έίδίκοί τέρα  ορίζοί μένα  στο  αί ρθρο  72  παρ.  3  του  ν.
4412/2016.

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Γία την υπογραφηί  της συί μβασης απαίτέίίταί η παροχηί  έγγυί ησης καληί ς έκτέίλέσης, συί μφωνα μέ
το αί ρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το υί ψος της οποίίας καθορίίζέταί σέ ποσοστό 5% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ηί  του τμηί ματος της συί μβασης, σέ πέρίίπτωση υποδίαίίρέσης
σέ  τμηί ματα),  χωρίίς  να  συμπέρίλαμβαί νονταί  τα  δίκαίωί ματα  προαίίρέσης  (χωρίίς  Φ.Π.Α.)  καί
κατατίίθέταί μέίχρί καί την υπογραφηί  του συμφωνητίκουί 7575.
Σέ  πέρίίπτωση  τροποποίίησης  της  συί μβασης  καταί  το  αί ρθρο  132  του  ν.  4412/2016,  η  οποίία
συνέπαί γέταί αυί ξηση της συμβατίκηί ς αξίίας, ο αναί δοχος έίίναί υποχρέωμέίνος να καταθέίσέί  μέίχρί
καί  την  υπογραφηί  της  τροποποίημέίνης  συί μβασης,  συμπληρωματίκηί  έγγυί ηση,  το  υί ψος  της
οποίίας  ανέίρχέταί  σέ  ποσοστοί  5% έπίί  του  ποσουί  της  αυί ξησης  της  αξίίας  της  συί μβασης  χωρίίς
ΦΠΑ.
Η  έγγυί ηση  καληί ς  έκτέίλέσης  της  συί μβασης  καλυί πτέί  συνολίκαί  καί  χωρίίς  δίακρίίσέίς  την
έφαρμογηί  οί λων  των  οί ρων  της  συί μβασης  καί  καί θέ  απαίίτηση  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς  ηί  του
κυρίίου του έίργου έίναντί του αναδοί χου καί πέρίλαμβαί νέί κατ’ έλαί χίστον τα αναφέροί μένα στην
παραί γραφο 15.1 της παρουί σας, πλην της πέρίίπτωσης (η) καί έπίπροί σθέτα, τον αρίθμοί  (αν έίίναί
γνωστοί ς) καί τον τίίτλο της σχέτίκηί ς συί μβασης.
Η  έγγυί ηση  καληί ς  έκτέίλέσης  καταπίίπτέί  υπέίρ  της  αναθέίτουσας  αρχηί  στην  πέρίίπτωση
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παραβίίασης  αποί  τον  αναί δοχο   των οί ρων της  συί μβασης,  οί πως αυτηί  έίδίκοί τέρα  ορίίζέί.  Είδίκαί
μέταί  την  ορίστίκοποίίηση  της  έίκπτωσης  του  αναδοί χου  καταί  τα  ορίζοί μένα  στην  παρ.  8  του
αί ρθρου 191 του ν. 4412/2016, η έγγυί ηση καληί ς έκτέίλέσης καταπίίπτέί υπέίρ του έργοδοί τη.

15.3 Εγγύηση προκαταβολής 76

Γία  την  χορηί γηση  προκαταβοληί ς  συί μφωνα  μέ  το  αί ρθρο  12.4  της  παρουί σας  απαίτέίίταί  ίσοί ποση
έγγυητίκηί  έπίστοληί  προκαταβοληί ς  που  έκδίίδέταί  συί μφωνα  μέ  τα  ορίζοί μένα  στο  αί ρθρο  72  ν.
4412/2016.  Η χορηγουί μένη  προκαταβοληί  έίίναί  έίντοκη  αποί  την  ημέρομηνίία  καταβοληί ς  της  στον
αναί δοχο, μέ έπίτοί κίο ίίσο μέ το μίκροί τέρο έπίτοί κίο των έντοί κων γραμματίίων δωδέκαί μηνης ηί , αν δέν
έκδίίδονταί τέίτοία, έξαί μηνης δίαί ρκέίας, προσαυξημέίνο καταί  0,25 ποσοστίαίίές μοναί δές. 
Η αποί σβέση της προκαταβοληί ς καί η έπίστροφηί  της έγγυί ησης προκαταβοληί ς πραγματοποίουί νταί,
συί μφωνα μέ τίς δίαταί ξέίς των αί ρθρων 72 παρ. 8 καί 187 ν. 4412/2016 καί …….. 
Η προκαταβοληί  καί η έγγυί ηση προκαταβοληί ς μπορουί ν να χορηγουί νταί τμηματίκαί . Η προκαταβοληί
απαγορέυί έταί να χρησίμοποίηθέίί γία δαπαί νές που δέν σχέτίίζονταί, αί μέσα ηί  έίμμέσα, μέ το αντίκέίίμένο
της συί μβαση.

15.4 Οί  ως  αί νω  έγγυητίκέίς  έπίστολέίς  έκδίίδονταί  αποί  πίστωτίκαί  ηί  χρηματοδοτίκαί  ίδρυί ματα  ηί
ασφαλίστίκέίς έπίχέίρηί σέίς καταί  την έίννοία των πέρίπτωί σέων β΄ καί γ΄ της παρ. 1 του αί ρθρου 14 του
ν.  4364/  2016  (Α΄13) που  λέίτουργουί ν  νοί μίμα  στα  κραί τη-  μέίλη  της  Ένωσης  ηί  του  Ευρωπαίϊκουί
Οίκονομίκουί  Χωί ρου ηί  στα κραί τη-μέίρη της ΣΔΣ καί έίχουν, συί μφωνα μέ τίς ίσχυί ουσές δίαταί ξέίς, το
δίκαίίωμα αυτοί .  Μπορουί ν,  έπίίσης,  να  έκδίίδονταί  αποί  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ηί  να  παρέίχονταί  μέ
γραμμαί τίο του Ταμέίίου Παρακαταθηκωί ν καί Δανέίίων μέ παρακαταί θέση σέ αυτοί  του αντίίστοίχου
χρηματίκουί  ποσουί .77 Αν συσταθέίί  παρακαταθηί κη μέ γραμμαί τίο παρακαταί θέσης χρέογραί φων στο
Ταμέίίο Παρακαταθηκωί ν καί Δανέίίων, τα τοκομέρίίδία ηί  μέρίίσματα που ληί γουν καταί  τη δίαί ρκέία της
έγγυί ησης έπίστρέίφονταί μέταί  τη ληί ξη τους στον υπέίρ ου η έγγυί ηση οίκονομίκοί  φορέία.

Οί έγγυητίκέίς  έπίστολέίς  έκδίίδονταί  κατ’  έπίλογηί  του οίκονομίκουί  φορέία/αναδοί χου αποί  έίνα ηί
πέρίσσοί τέρους έκδοί τές της παραπαί νω παραγραί φου, ανέξαρτηί τως του υί ψους των.

15.5 Η  αναθέίτουσα  αρχηί  επικοινωνεί  με  τους  φορείς  που  φέρονται  να  έχουν  εκδώσει  τις
εγγυητικές επιστολές, προκέίμέίνου να δίαπίστωί σέί την έγκυροί τηταί  τους7878.

15.6 Οί έγγυητίκέίς καληί ς έκτέίλέσης καί προκαταβοληί ς καταπίίπτουν μέ αίτίολογημέίνη αποί φαση της
αναθέίτουσας  αρχηί ς,  η  οποίία  έκδίίδέταί  μέταί  αποί  προηγουί μένη  έίσηί γηση  της  δίέυθυί νουσας
υπηρέσίίας79.

15.7 Μέ αποί φαση της δίέυθυί νουσας υπηρέσίίας,  που έκδίίδέταί υί στέρα αποί  αίίτηση του αναδοί χου,
αποδέσμέυί έταί μέίρος των έγγυηί σέων, καταί  τα έίδίκοί τέρα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 187, πέρίί καταβοληί ς
της αμοίβηί ς του αναδοί χου, ανέρχοί μένο σέ ποσοστοί  αναί λογο μέ την αξίία των έργασίωί ν πέραίωθέίντος
καί έγκρίθέίντος σταδίίου της συί μβασης. 

Άρθρο 15Α: Πρόσθετη καταβολή (πριμ) 
Γία την ταχυί τέρη,  σέ σχέίση μέ τη συμβατίκηί  προθέσμίία,  έκποί νηση πληί ρους ηί  έπίμέίρους μέλέίτης,
προβλέίπέταί  προί σθέτη  καταβοληί  (πρίμ)  5%  συί μφωνα μέ  την  παρ.  8  του  αί ρθρου  184  του  ν.
4412/2016 8080.
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Άρθρο 16: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 

1.  Η  παρουί σα  δίακηί ρυξη  αναρτηί θηκέ  στο  ΚΗΜΔΗΣ.  Τα  έίγγραφα  της  παρουί σας  δίαδίκασίίας
δημοί σίας  συί μβασης  καταχωρηί θηκαν  στο  σχέτίκοί  ηλέκτρονίκοί  χωί ρο  του  ΕΣΗΔΗΣ  -  Δημοί σία
Έργα, η οποίία έίλαβέ Συστημίκοί  Αυί ξοντα Αρίθμοί :   …  [εφόσον είναι γνωστός], καί αναρτηί θηκαν
στη Δίαδίκτυακηί  Πυί λη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

2. Πέρίίληψη  της  παρουί σας  Δίακηί ρυξης  δημοσίέυί έταί  στον  Ελληνίκοί  Τυί πο 81,  συί μφωνα  μέ  το
αί ρθρο 66 ν. 4412/2016, καί αναρταί ταί στο προί γραμμα “Δίαυί γέία” diavgeia.gov.gr.

3. Στην ίστοσέλίίδα της αναθέίτουσας αρχηί ς  (www.agan.gov.gr  ),  αναρταί ταί  σχέτίκηί  ένημέίρωση
συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 2 της παρουί σας. 

16.4 Οί δαπαί νές δημοσίίέυσης της πέρίίληψης δίακηί ρυξης στον έλληνίκοί  τυί πο βαρυί νουν, σέ καί θέ
πέρίίπτωση,  τον  αναί δοχο  καί  έίσπραί ττονταί  μέ  τον  πρωί το  λογαρίασμοί  πληρωμηί ς  της
συί μβασης82.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Η συί μβαση ανατίίθέταί βαί σέί του κρίτηρίίου του αί ρθρου 21 της παρουί σας, σέ προσφέίροντα ο οποίίος
δέν αποκλέίίέταί αποί  τη συμμέτοχηί  βαί σέί του αί ρθρου 18 καί πληροίί τα κρίτηί ρία έπίλογηί ς του αί ρθρου
19.

Άρθρο 17: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

17.1 Δίκαίίωμα  συμμέτοχηί ς  έίχουν  φυσίκαί  ηί  νομίκαί  προί σωπα,  ηί  ένωί σέίς  αυτωί ν  που
δραστηρίοποίουί νταί στην έκποί νηση μέλέτωί ν των κατηγορίωί ν που αναφέίρονταί στο αί ρθρο 12.1 της
παρουί σας 83 καί που έίίναί έγκατέστημέίνα σέ:8484

α) κραί τος-μέίλος της Ένωσης,
β) κραί τος-μέίλος του Ευρωπαίϊκουί  Οίκονομίκουί  Χωί ρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίίτές χωί ρές που έίχουν υπογραί ψέί καί κυρωί σέί τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  που η υποί  αναί θέση
δημοί σία  συί μβαση  καλυί πτέταί  αποί  τα  Παραρτηί ματα  1,  2,  4,  5,  6  καί  78585 καί  τίς  γένίκέίς
σημέίωί σέίς του σχέτίκουί  μέ την Ένωση Προσαρτηί ματος I της ως αί νω Συμφωνίίας, καθωί ς καί 
δ) τρίίτές χωί ρές που δέν έμπίίπτουν στην πέρίίπτωση γ΄ της παρουί σας παραγραί φου καί έίχουν
συναί ψέί δίμέρέίίς ηί  πολυμέρέίίς συμφωνίίές μέ την Ένωση σέ θέίματα δίαδίκασίωί ν αναί θέσης
δημοσίίων συμβαί σέων. 

Στο βαθμοί  που καλυί πτονταί αποί  τα Παραρτηί ματα 1, 2, 4, 5, 6 καί 7 καί τίς γένίκέίς σημέίωί σέίς του
σχέτίκουί  μέ την Ένωση Προσαρτηί ματος I της ΣΔΣ, καθωί ς καί τίς λοίπέίς δίέθνέίίς συμφωνίίές αποί  τίς
οποίίές  δέσμέυί έταί  η  Ένωση,  οί  αναθέίτουσές  αρχέίς  έπίφυλαί σσουν  γία  τα  έίργα,  τα  αγαθαί ,  τίς
υπηρέσίίές καί τους οίκονομίκουί ς φορέίίς των χωρωί ν που έίχουν υπογραί ψέί τίς έν λοί γω συμφωνίίές
μέταχέίίρίση έξίίσου έυνοίϊκηί  μέ αυτηί ν που έπίφυλαί σσουν γία τα έίργα, τα αγαθαί ,  τίς υπηρέσίίές καί
τους οίκονομίκουί ς φορέίίς της Ένωσης8686.

17.2 Οίκονομίκοί ς φορέίας συμμέτέίχέί έίίτέ μέμονωμέίνα έίίτέ ως μέίλος έίνωσης87.
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17.3 Οί ένωί σέίς οίκονομίκωί ν φορέίων συμμέτέίχουν υποί  τους οί ρους των παρ. 2, 3 καί 4 του αί ρθρου 19
καί των πέρίπτωί σέων γ) καί δ) της παρ. 1 του αί ρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δέν απαίτέίίταί αποί  τίς έν
λοί γω ένωί σέίς να πέρίβληθουί ν συγκέκρίμέίνη νομίκηί  μορφηί  γία την υποβοληί  προσφοραί ς.  Η έίνωση
των  φυσίκωί ν  ηί  νομίκωί ν  προσωί πων  μπορέίί  να  αφοραί  στην  ίίδία  ηί  σέ  δίαφορέτίκέίς  κατηγορίίές
μέλέτωί ν.

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλεισμού 

18.1 Αποκλέίίέταί  αποί  τη  συμμέτοχηί  στην  παρουί σα δίαδίκασίία  συί ναψης συί μβασης (δίαγωνίσμοί )
οίκονομίκοί ς φορέίας, έφοί σον συντρέίχέί στο προί σωποί  του (αν προί κέίταί γία μέμονωμέίνο φυσίκοί  ηί
νομίκοί  προί σωπο) ηί  σέ έίνα αποί  τα μέίλη του (αν προί κέίταί πέρίί  έίνωσης οίκονομίκωί ν φορέίων) έίνας
αποί  τους λοί γους των παρακαί τω πέρίπτωί σέων:

18.1.1 Ύπαί ρχέί  έίς  βαί ρος του αμέταί κλητη88 καταδίκαστίκηί  αποί φαση γία έίναν αποί  τα παρακαί τω
έγκληί ματα :

α)  συμμέτοχηί  σέ  έγκληματίκηί  οργαί νωση,  οί πως αυτηί  ορίίζέταί  στο αί ρθρο 2 της αποί φασης
πλαίίσίο  2008/841/  ΔΕΎ  του  Συμβουλίίου  της  24ης  Οκτωβρίίου  2008,  γία  την  καταπολέίμηση  του
οργανωμέίνου έγκληί ματος (ΕΕ  L 300 της 11.11.2008 σ. 42), καί τα έγκληί ματα του αί ρθρου 187 του
Ποίνίκουί  Κωί δίκα (έγκληματίκηί  οργαί νωση),

β) ένέργητίκηί  δωροδοκίία, οί πως ορίίζέταί στο αί ρθρο 3 της συί μβασης πέρίί της καταπολέίμησης
της δωροδοκίίας στην οποίία ένέίχονταί υπαί λληλοί των Ευρωπαίϊκωί ν Κοίνοτηί των ηί  των κρατωί ν μέλωί ν
της Ένωσης (ΕΕ  C 195 της 25.6.1997, σ.  1) καί στην παρ. 1 του αί ρθρου 2 της αποί φασης πλαίίσίο
2003/568/ΔΕΎ του Συμβουλίίου της 22ας Ιουλίίου 2003, γία την καταπολέίμηση της δωροδοκίίας στον
ίδίωτίκοί  τομέία (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003,  σ.  54),  καθωί ς καί,  οί πως ορίίζέταί στο έθνίκοί  δίίκαίο του
οίκονομίκουί  φορέία,  καί τα έγκληί ματα των αί ρθρων 159Α (δωροδοκίία πολίτίκωί ν προσωί πων),  236
(δωροδοκίία υπαλληί λου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκίία δίκαστίκωί ν λέίτουργωί ν), 237Α παρ. 2 (έμπορίία
έπίρροηί ς μέσαί ζοντές), 396 παρ. 2 (δωροδοκίία στον ίδίωτίκοί  τομέία) του Ποίνίκουί  Κωί δίκα,

γ) απαί τη έίς βαί ρος των οίκονομίκωί ν συμφέροί ντων της Ένωσης, καταί  την έίννοία των αί ρθρων
3 καί 4 της Οδηγίίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαίϊκουί  Κοίνοβουλίίου καί του Συμβουλίίου της 5ης
Ιουλίίου 2017 σχέτίκαί  μέ την καταπολέίμηση, μέίσω του ποίνίκουί  δίκαίίου, της απαί της έίς βαί ρος των
οίκονομίκωί ν συμφέροί ντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) καί τα έγκληί ματα των αί ρθρων 159Α
(δωροδοκίία πολίτίκωί ν προσωί πων), 216 (πλαστογραφίία), 236 (δωροδοκίία υπαλληί λου), 237 παρ. 2-4
(δωροδοκίία  δίκαστίκωί ν  λέίτουργωί ν),  242  (ψέυδηί ς  βέβαίίωση,  νοί θέυση  κ.λπ.),  374  (δίακέκρίμέίνη
κλοπηί ), 375 (υπέξαίίρέση), 386 (απαί τη), 386Α (απαί τη μέ υπολογίστηί ), 386Β (απαί τη σχέτίκηί  μέ τίς
έπίχορηγηί σέίς),  390  (απίστίία)  του  Ποίνίκουί  Κωί δίκα  καί  των  αί ρθρων  155  έπ.  του  Εθνίκουί
Τέλωνέίακουί  Κωί δίκα  (ν.  2960/2001,  Α’  265),  οί ταν  αυταί  στρέίφονταί  καταί  των  οίκονομίκωί ν
συμφέροί ντων της Ευρωπαίϊκηί ς  Ένωσης ηί  συνδέίονταί μέ την προσβοληί  αυτωί ν των συμφέροί ντων,
καθωί ς  καί  τα  έγκληί ματα  των  αί ρθρων  23  (δίασυνορίακηί  απαί τη  σχέτίκαί  μέ  τον  ΦΠΑ)  καί  24
(έπίκουρίκέίς δίαταί ξέίς γία την ποίνίκηί  προστασίία των οίκονομίκωί ν συμφέροί ντων της Ευρωπαίϊκηί ς
Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

δ)  τρομοκρατίκαί  έγκληί ματα  ηί  έγκληί ματα  συνδέοί μένα  μέ  τρομοκρατίκέίς  δραστηρίοί τητές,
οί πως ορίίζονταί, αντίστοίίχως στα αί ρθρα 3-4 καί 5-12 της Οδηγίίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαίϊκουί
Κοίνοβουλίίου καί του Συμβουλίίου της 15ης Μαρτίίου 2017 γία την καταπολέίμηση της τρομοκρατίίας
καί  την  αντίκαταί σταση  της  αποί φασης  πλαίσίίου  2002/475/ΔΕΎ  του  Συμβουλίίου  καί  γία  την
τροποποίίηση  της  αποί φασης  2005/671/ΔΕΎ  του  Συμβουλίίου  (EE L 88/31.03.2017)  ηί  ηθίκηί
αυτουργίία ηί  συνέίργέία ηί  αποί πέίρα δίαί πραξης έγκληί ματος, οί πως ορίίζονταί στο αί ρθρο 14 αυτηί ς, καί
τα έγκληί ματα  των αί ρθρων  187Α  καί  187Β του  Ποίνίκουί  Κωί δίκα,  καθωί ς  καί  τα  έγκληί ματα των
αί ρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),

-σελίδα  28 -

 



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

έ) νομίμοποίίηση έσοί δων αποί  παραί νομές δραστηρίοί τητές ηί  χρηματοδοί τηση της τρομοκρατίίας,
οί πως αυτέίς ορίίζονταί στο αί ρθρο 1 της Οδηγίίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαίϊκουί  Κοίνοβουλίίου καί
του  Συμβουλίίου,  της  20ης  Μαίΐου  2015,  σχέτίκαί  μέ  την  προί ληψη  της  χρησίμοποίίησης  του
χρηματοπίστωτίκουί  συστηί ματος γία τη νομίμοποίίηση έσοί δων αποί  παραί νομές δραστηρίοί τητές ηί  γία
τη χρηματοδοί τηση της τρομοκρατίίας, την τροποποίίηση του κανονίσμουί  (ΕΕ) αρίθμ. 648/2012 του
Ευρωπαίϊκουί  Κοίνοβουλίίου καί  του Συμβουλίίου,  καί  την καταί ργηση της οδηγίίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαίϊκουί  Κοίνοβουλίίου καί του Συμβουλίίου καί της οδηγίίας 2006/70/ΕΚ της Επίτροπηί ς (EE L
141/05.06.2015) καί τα έγκληί ματα των αί ρθρων 2 καί 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),

στ) παίδίκηί  έργασίία καί αί λλές μορφέίς έμπορίίας ανθρωί πων, οί πως ορίίζονταί στο αί ρθρο 2 της
Οδηγίίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαίϊκουί  Κοίνοβουλίίου καί του Συμβουλίίου της 5ης Απρίλίίου 2011, γία
την προί ληψη καί την καταπολέίμηση της έμπορίίας ανθρωί πων καί γία την προστασίία των θυμαί των
της, καθωί ς καί γία την αντίκαταί σταση της αποί φασης πλαίίσίο 2002/629/ΔΕΎ του Συμβουλίίου (ΕΕ L
101  της  15.4.2011,  σ.  1)  καί  τα  έγκληί ματα  του  αί ρθρου  323Α  του  Ποίνίκουί  κωί δίκα  (έμπορίία
ανθρωί πων).
Ο  οίκονομίκοί ς  φορέίας  αποκλέίίέταί,  έπίίσης,  οί ταν  το  προί σωπο  έίς  βαί ρος  του  οποίίου  έκδοί θηκέ
αμέταί κλητη  καταδίκαστίκηί  αποί φαση  έίίναί  μέίλος  του  δίοίκητίκουί ,  δίέυθυντίκουί  ηί  έποπτίκουί
οργαί νου του ηί  έίχέί έξουσίία έκπροσωί πησης, ληί ψης αποφαί σέων ηί  έλέίγχου σέ αυτοί . Η υποχρέίωση του
προηγουί μένου έδαφίίου αφοραί : 

i)  στίς  πέρίπτωί σέίς  έταίρέίωί ν  πέρίορίσμέίνης  έυθυί νης  (Ε.Π.Ε.),  ίδίωτίκωί ν  κέφαλαίουχίκωί ν
έταίρέίωί ν (Ι.Κ.Ε.), προσωπίκωί ν έταίρέίωί ν (Ο.Ε. καί Ε.Ε.) τους δίαχέίρίστέίς. 

ii)  στίς  πέρίπτωί σέίς  ανωνυί μων έταίρέίωί ν  (Α.Ε.),  τον  Δίέυθυί νοντα Συί μβουλο,  τα  μέίλη  του
Δίοίκητίκουί  Συμβουλίίου καθωί ς καί τα προί σωπα στα οποίία μέ αποί φαση του Δίοίκητίκουί  Συμβουλίίου
έίχέί ανατέθέίί το συί νολο της δίαχέίίρίσης καί έκπροσωί πησης της έταίρέίίας 

iii) στίς πέρίπτωί σέίς των συνέταίρίσμωί ν, τα μέίλη του Δίοίκητίκουί  Συμβουλίίου, ηί  
iv)  στίς  υποί λοίπές  πέρίπτωί σέίς  νομίκωί ν  προσωί πων,  τον  καταί  πέρίίπτωση  νοί μίμο

έκπροί σωπο89.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει  καθοριστεί  με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση9090. 

18.1.2 α)  Ο οίκονομίκοί ς  φορέίας  έίχέί  αθέτηί σέί  τίς  υποχρέωί σέίς  του οί σον  αφοραί  στην καταβοληί
φοί ρων ηί  έίσφορωί ν κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης καί αυτοί  έίχέί  δίαπίστωθέίί  αποί  δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί
αποί φαση  μέ  τέλέσίίδίκη  καί  δέσμέυτίκηί  ίσχυί ,  συί μφωνα  μέ  δίαταί ξέίς  της  χωί ρας  οί που  έίίναί
έγκατέστημέίνος  ηί  την έθνίκηί  νομοθέσίία  
ηί /καί 

β) οί ταν η αναθέίτουσα αρχηί   μπορέίί να αποδέίίξέί μέ τα καταί λληλα μέίσα οί τί ο προσφέίρων έίχέί
αθέτηί σέί τίς υποχρέωί σέίς του οί σον αφοραί  την καταβοληί  φοί ρων ηί  έίσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης.

Αν ο προσφέίρων έίίναί Έλληνας πολίίτης ηί  έίχέί την έγκαταί στασηί  του στην Ελλαί δα, οί υποχρέωί σέίς
του  που  αφορουί ν  στίς  έίσφορέίς  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  καλυί πτουν  τοί σο  την  κυί ρία  οί σο  καί  την
έπίκουρίκηί  ασφαί λίση.

Οί υποχρέωί σέίς  των πέρ.  α’  καί β’  θέωρέίίταί  οί τί  δέν έίχουν αθέτηθέίί  έφοί σον δέν έίχουν καταστέίί
ληξίπροί θέσμές ηί  έφοί σον αυτέίς έίχουν υπαχθέίί σέ δέσμέυτίκοί  δίακανονίσμοί  που τηρέίίταί. 

Δέν αποκλέίίέταί ο προσφέίρων, οί ταν έίχέί έκπληρωί σέί τίς υποχρέωί σέίς του έίίτέ καταβαί λλοντας τους
φοί ρους ηί  τίς έίσφορέίς κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης που οφέίίλέί, συμπέρίλαμβανομέίνων, καταί  πέρίίπτωση,
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των δέδουλέυμέίνων τοί κων ηί  των προστίίμων έίίτέ υπαγοί μένος σέ δέσμέυτίκοί  δίακανονίσμοί  γία την
καταβοληί  τους, στο μέίτρο που τηρέίί τους οί ρους του δέσμέυτίκουί  κανονίσμουί 9191. 

18.1.3 Κατ’ έξαίίρέση, γία τους πίο καί τω έπίτακτίκουί ς λοί γους δημοί σίου συμφέίροντος ......................... 

18.1.4 Κατ’ έξαίίρέση, έπίίσης, οίκονομίκοί ς φορέίας δέν αποκλέίίέταί οί ταν ο αποκλέίσμοί ς  θα ηί ταν σα-
φωί ς δυσαναί λογος, ίδίίως οί ταν μοί νο μίκραί  ποσαί  των φοί ρων ηί  των έίσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης
δέν έίχουν καταβληθέίί  ηί  οί ταν ο προσφέίρων ένημέρωί θηκέ σχέτίκαί  μέ το ακρίβέίς ποσοί  που οφέίίλέταί
λοί γω αθέίτησης των υποχρέωί σέωί ν του οί σον αφοραί  στην καταβοληί  φοί ρων ηί  έίσφορωί ν κοίνωνίκηί ς
ασφαί λίσης σέ χροί νο καταί  τον οποίίο δέν έίίχέ τη δυνατοί τητα να λαί βέί μέίτρα, συί μφωνα μέ το τέλέυ-
ταίίο έδαί φίο της πέρ. β' της παρ. 2 του αί ρθρου 73 ν. 4412/2016, πρίν αποί  την έκπνοηί  της προθέσμίίας
υποβοληί ς προσφοραί ς του αί ρθρου 14 της παρουί σας. 

18.1.5 Αποκλέίίέταί αποί  τη συμμέτοχηί  στη δίαδίκασίία συί ναψης της παρουί σας συί μβασης, οίκονομίκοί ς
φορέίας σέ οποίαδηί ποτέ αποί  τίς ακοί λουθές κατασταί σέίς92:

(α)  έαί ν έίχέί  αθέτηί σέί  τίς  ίσχυί ουσές  υποχρέωί σέίς  του  που  προβλέίπονταί  στην  παρ.  2  του
αί ρθρου 18 του ν.  4412/2016 πέρίί  αρχωί ν που έφαρμοί ζονταί  στίς  δίαδίκασίίές  συί ναψης δημοσίίων
συμβαί σέων,

(β) έαί ν τέλέίί  υποί  πτωί χέυση ηί  έίχέί υπαχθέίί  σέ δίαδίκασίία έίδίκηί ς έκκαθαί ρίσης ηί  τέλέίί  υποί
αναγκαστίκηί  δίαχέίίρίση  αποί  έκκαθαρίστηί  ηί  αποί  το  δίκαστηί ρίο  ηί  έίχέί  υπαχθέίί  σέ  δίαδίκασίία
πτωχέυτίκουί  συμβίβασμουί  ηί  έίχέί αναστέίίλέί τίς έπίχέίρηματίκέίς του δραστηρίοί τητές ηί  έίχέί υπαχθέίί
σέ δίαδίκασίία έξυγίίανσης καί δέν τηρέίί  τους οί ρους αυτηί ς ηί  έαί ν βρίίσκέταί σέ οποίαδηί ποτέ αναί λογη
καταί σταση προκυί πτουσα αποί  παροί μοία δίαδίκασίία,  προβλέποί μένη σέ έθνίκέίς  δίαταί ξέίς νοί μου.   Η
αναθέίτουσα αρχηί  μπορέίί να μην αποκλέίίέί έίναν οίκονομίκοί  φορέία, ο οποίίος βρίίσκέταί σέ μία έκ των
κατασταί σέων που αναφέίρονταί στην παραπαί νω πέρίίπτωση, υποί  την προυϊ ποί θέση οί τί η αναθέίτουσα
αρχηί  έίχέί  αποδέίίξέί  οί τί  ο  έν  λοί γω φορέίας  έίίναί  σέ  θέίση  να έκτέλέίσέί  τη  συί μβαση,  λαμβαί νοντας
υποί ψη τίς ίσχυί ουσές δίαταί ξέίς καί τα μέίτρα γία τη συνέίχίση της έπίχέίρηματίκηί ς του λέίτουργίίας
(παρ. 5 αί ρθρου 73 του ν. 4412/2016) 93 ,

(γ) έαί ν, μέ την έπίφυί λαξη της παραγραί φου 3β του αί ρθρου 44 του ν. 3959/2011 2011 πέρίί
ποίνίκωί ν  κυρωί σέων καί  αί λλων δίοίκητίκωί ν  συνέπέίωί ν,  υπαί ρχουν έπαρκωί ς  έυί λογές ένδέίίξέίς  που
οδηγουί ν  στο  συμπέίρασμα  οί τί  ο  οίκονομίκοί ς  φορέίας  συνηί ψέ  συμφωνίίές  μέ  αί λλους  οίκονομίκουί ς
φορέίίς μέ στοί χο τη στρέίβλωση του ανταγωνίσμουί ,

δ)  έαί ν  μίία  καταί σταση  συί γκρουσης  συμφέροί ντων καταί  την  έίννοία  του  αί ρθρου  24  του  ν.
4412/2016 δέν μπορέίί να θέραπέυθέίί αποτέλέσματίκαί  μέ αί λλα, λίγοί τέρο παρέμβατίκαί , μέίσα,

(έ)  έαί ν  μίία  καταί σταση  στρέίβλωσης  του  ανταγωνίσμουί  αποί  την  προί τέρη  συμμέτοχηί  των
προσφέροί ντων καταί  την προέτοίμασίία της δίαδίκασίίας συί ναψης συί μβασης, καταί  τα ορίζοί μένα στο
αί ρθρο 48 του ν. 4412/2016, δέν μπορέίί να θέραπέυθέίί μέ αί λλα, λίγοί τέρο παρέμβατίκαί , μέίσα,

(στ)  έαί ν  έίχέί  έπίδέίίξέί  σοβαρηί  ηί  έπαναλαμβανοί μένη  πλημμέίλέία  καταί  την  έκτέίλέση
ουσίωί δους απαίίτησης στο πλαίίσίο προηγουί μένης δημοί σίας συί μβασης, προηγουί μένης συί μβασης μέ
αναθέίτοντα φορέία ηί  προηγουί μένης συί μβασης παραχωί ρησης που έίίχέ ως αποτέίλέσμα την προί ωρη
καταγγέλίία της προηγουί μένης συί μβασης, αποζημίωί σέίς ηί  αί λλές παροί μοίές κυρωί σέίς,

(ζ) έαί ν έίχέί κρίθέίί έίνοχος έκ προθέίσέως σοβαρωί ν απατηλωί ν δηλωί σέων καταί  την παροχηί  των
πληροφορίωί ν  που απαίτουί νταί  γία την έξακρίίβωση της απουσίίας  των λοί γων αποκλέίσμουί  ηί  την
πληί ρωση των κρίτηρίίων έπίλογηί ς,  έίχέί  αποκρυί ψέί τίς πληροφορίίές  αυτέίς  ηί  δέν έίίναί  σέ θέίση να
προσκομίίσέί τα δίκαίολογητίκαί  που απαίτουί νταί κατ’ έφαρμογηί   του αί ρθρου 79 του ν. 4412/2016
καί του αί ρθρου 22 Β της παρουί σας,

(η)  έαί ν  έπίχέίίρησέ  να έπηρέαί σέί  μέ  αθέίμίτο  τροί πο  τη  δίαδίκασίία  ληί ψης  αποφαί σέων  της
αναθέίτουσας  αρχηί ς,  να  αποκτηί σέί  έμπίστέυτίκέίς  πληροφορίίές  που  ένδέίχέταί  να  του  αποφέίρουν
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αθέίμίτο  πλέονέίκτημα  στη  δίαδίκασίία  συί ναψης  συί μβασης  ηί  να  παραί σχέί  μέ  απατηλοί  τροί πο
παραπλανητίκέίς πληροφορίίές που ένδέίχέταί να έπηρέαί σουν ουσίωδωί ς τίς αποφαί σέίς που αφορουί ν
τον αποκλέίσμοί , την έπίλογηί  ηί  την αναί θέση,

(θ)  έαί ν η  αναθέίτουσα αρχηί  μπορέίί  να  αποδέίίξέί,  μέ  καταί λληλα μέίσα,  οί τί   έίχέί  δίαπραί ξέί
σοβαροί  έπαγγέλματίκοί  παραί πτωμα, το οποίίο θέίτέί έν αμφίβοί λω την ακέραίοί τηταί  του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ), η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης
που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.94

18.1.6 Η  αναθέίτουσα  αρχηί  αποκλέίίέί  προσφέίροντα,  σέ  οποίοδηί ποτέ  χρονίκοί  σημέίίο  καταί  τη
δίαί ρκέία  της  δίαδίκασίίας  συί ναψης  συί μβασης,  οί ταν  αποδέίκνυί έταί  οί τί  αυτοί ς  βρίίσκέταί,  λοί γω
πραί ξέων ηί  παραλέίίψέων του,  έίίτέ  πρίν έίίτέ  καταί  τη δίαδίκασίία,  σέ μίία αποί  τίς πέρίπτωί σέίς  των
προηγουί μένων παραγραί φων9595. 

18.1.7 Προσφέίρων που έμπίίπτέί σέ μία αποί  τίς κατασταί σέίς που αναφέίρονταί στίς παραγραί φους
18.1.1,  καί 18.1.596 έκτοί ς  αποί  την πέρ. β’ αυτηί ς,  μπορέίί  να προσκομίίζέί  στοίχέίία 9797 προκέίμέίνου να
αποδέίίξέί οί τί τα μέίτρα που έίλαβέ έπαρκουί ν γία να αποδέίίξουν την αξίοπίστίία του, παροί τί συντρέίχέί ο
σχέτίκοί ς  λοί γος  αποκλέίσμουί .  Γία  τον  σκοποί  αυτοί ν,  ο  οίκονομίκοί ς  φορέίας  αποδέίκνυί έί  οί τί  έίχέί
καταβαί λέί ηί  έίχέί δέσμέυθέίί  να καταβαί λέί αποζημίίωση γία ζημίίές που προκληί θηκαν αποί  το ποίνίκοί
αδίίκημα ηί  το παραί πτωμα, οί τί έίχέί δίέυκρίνίίσέί τα γέγονοί τα καί τίς πέρίσταί σέίς μέ ολοκληρωμέίνο
τροί πο, μέίσω ένέργουί  συνέργασίίας μέ τίς έρέυνητίκέίς αρχέίς, καί έίχέί λαί βέί συγκέκρίμέίνα τέχνίκαί  καί
οργανωτίκαί  μέίτρα, καθωί ς καί μέίτρα σέ έπίίπέδο προσωπίκουί  καταί λληλα γία την αποφυγηί  πέραίτέίρω
ποίνίκωί ν αδίκημαί των ηί  παραπτωμαί των9898. 
Τα μέίτρα που λαμβαί νονταί αποί  τους προσφέίροντές αξίολογουί νταί σέ συναί ρτηση μέ τη σοβαροί τητα
καί  τίς  ίδίαίίτέρές  πέρίσταί σέίς  του  ποίνίκουί  αδίκηί ματος  ηί  του  παραπτωί ματος.  Εαί ν  τα  στοίχέίία
κρίθουί ν έπαρκηί , ο έν λοί γω προσφέίρων δέν αποκλέίίέταί αποί  τη δίαδίκασίία συί ναψης συί μβασης. Αν τα
μέίτρα  κρίθουί ν  ανέπαρκηί ,  γνωστοποίέίίταί  στον  προσφέίροντα  το  σκέπτίκοί  της  αποί φασης  αυτηί ς.
Οίκονομίκοί ς  φορέίας  που  έίχέί  αποκλέίστέίί,  συί μφωνα  μέ  τίς  κέίίμένές  δίαταί ξέίς,  μέ  τέλέσίίδίκη
αποί φαση,  αποί  τη  συμμέτοχηί  σέ  δίαδίκασίίές  συί ναψης  συί μβασης  ηί  αναί θέσης  παραχωί ρησης  δέν
μπορέίί  να καί νέί χρηί ση της ανωτέίρω δυνατοί τητας καταί  την πέρίίοδο του αποκλέίσμουί  που ορίίζέταί
στην έν λοί γω αποί φαση.

18.1.8 Η αποί φαση γία την δίαπίίστωση της έπαί ρκέίας ηί  μη των έπανορθωτίκωί ν μέίτρων καταί  την
προηγουί μένη παραί γραφο έκδίίδέταί συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στίς παρ. 8 καί 9 του αί ρθρου 73 του ν.
4412/2016.9999

18.1.9  Οίκονομίκοί ς  φορέίας,  σέ  βαί ρος  του  οποίίου  έίχέί  έπίβληθέίί  η  κυί ρωση  του  ορίζοί ντίου
αποκλέίσμουί  συί μφωνα  μέ  τίς  κέίίμένές  δίαταί ξέίς,  καί  γία  το  χρονίκοί  δίαί στημα  που  αυτηί  ορίίζέί,
αποκλέίίέταί αποί  την παρουί σα δίαδίκασίία συί ναψης της συί μβασης.

Άρθρο 19: Κριτήρια επιλογής100

19.1 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
Οί προσφέίροντές απαίτέίίταί να έίίναί έγγέγραμμέίνοί στο σχέτίκοί  έπαγγέλματίκοί  μητρωί ο που τηρέίίταί
στο κραί τος έγκαταί στασηί ς τους. Οί προσφέίροντές που έίίναί έγκατέστημέίνοί στην Ελλαί δα απαίτέίίταί
να έίίναί έγγέγραμμέίνοί στα Μητρωί α Μέλέτητωί ν ηί  Γραφέίίων Μέλέτωί ν γία το χρονίκοί  δίαί στημα που
έξακολουθουί ν να ίσχυί ουν οί μέταβατίκέίς προθέσμίίές του αί ρθρου 39 του Π.Δ. 71/2019, ηί  στο Μητρωί ο
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Μέλέτητίκωί ν Επίχέίρηί σέων Δημοσίίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.) αποί  την έίναρξη ίσχυί ος του τέλέυταίίου,
στην κατηγορίία/ κατηγορίίές μέλέτωί ν του αί ρθρου 12.1 της παρουί σας101. Οί προσφέίροντές που έίίναί
έγκατέστημέίνοί σέ λοίπαί  κραί τη μέίλη της Ευρωπαίϊκηί ς Ένωσης απαίτέίίταί να έίίναί έγγέγραμμέίνοί σέ
αντίίστοίχα Μητρωί α του Παραρτηί ματος XI του Προσαρτηί ματος Α΄ του ν. 4412/2016.

19.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια102

Γία την έξασφαί λίση της χρηματοοίκονομίκηί ς ίκανοί τητας αποί  την πλέυραί  του Οίκονομίκουί  Φορέία –
Μέλέτητηί  καί αξίοπίστίίας γία τίς υπηρέσίίές που προσφέίρέί, οί συμμέτέίχοντές στο δίαγωνίσμοί  πρέίπέί
να δίαθέίτουν σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο που θα αφορά ασφάλιση επαγγελματικής ευ-
θύνης έναντι παντός τρίτου γία τίς οί ποίές συνέίπέίές αποί  λαί θη ηί  παραλέίίψέίς που απορρέίουν αποί
τίς μέλέίτές καί τίς συναφέίίς τέχνίκέίς καί λοίπέίς έπίστημονίκέίς υπηρέσίίές της έπίχέίίρησης.

Συγκέκρίμέίνα: 

1)Καί θέ μέμονωμέίνος προσφέίρων στην κατηγορίία μέλέίτης 13  (ΎΔΡΑΎΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ)  πρέίπέί  να
δίαθέίτέί σέ ίσχυί  ασφαλίστηί ρίο μέ έλαί χίστα οί ρία έυθυί νης € 100.000 αναί  αξίίωση καί € 350.000 αθροί-
στίκαί  γία οί λη την ασφαλίστίκηί  πέρίίοδο.

Σέ πέρίίπτωση έίνωσης στην κατηγορίία μέλέίτης 13, η παραπαί νω απαίίτηση πρέίπέί να ίκανοποίέίίταί
αποί  έίνα τουλαί χίστον αποί  τα μέίλη της έίνωσης.

2)Καί θέ μέμονωμέίνος προσφέίρων στην κατηγορίία μέλέίτης 08 (ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) πρέίπέί να δία-
θέίτέί σέ ίσχυί  ασφαλίστηί ρίο μέ έλαί χίστα οί ρία έυθυί νης € 100.000 αναί  αξίίωση καί € 350.000 αθροίστί-
καί  γία οί λη την ασφαλίστίκηί  πέρίίοδο.

Σέ πέρίίπτωση έίνωσης στην κατηγορίία μέλέίτης 08, η παραπαί νω απαίίτηση πρέίπέί να ίκανοποίέίίταί
αποί  έίνα τουλαί χίστον αποί  τα μέίλη της έίνωσης.

3)Καί θέ μέμονωμέίνος προσφέίρων στην κατηγορίία μέλέίτης  21 (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ) πρέίπέί να
δίαθέίτέί σέ ίσχυί  ασφαλίστηί ρίο μέ έλαί χίστα οί ρία έυθυί νης € 100.000 αναί  αξίίωση καί € 350.000 αθροί-
στίκαί  γία οί λη την ασφαλίστίκηί  πέρίίοδο.

Σέ πέρίίπτωση έίνωσης στην κατηγορίία μέλέίτης 21, η παραπαί νω απαίίτηση πρέίπέί να ίκανοποίέίίταί
αποί  έίνα τουλαί χίστον αποί  τα μέίλη της έίνωσης. 103103. 

19.3 Τεχνική  και Επαγγελματική Ικανότητα104

(α) Απαίτηί σέίς στέλέίχωσης
Καί θέ  προσφέίρων  πρέίπέί  να  δίαθέίτέί,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  τους  αναγκαίίους  ανθρωί πίνους
ποί ρους ως «Ομαί δα Μέλέίτης» καί την έίδίκηί  τέχνίκηί  καί έπαγγέλματίκηί  ίκανοί τητα αναί  κατηγορίία
μέλέίτης, ωί στέ να μπορέίί να φέίρέί σέ πέίρας έπίτυχωί ς τίς απαίτηί σέίς της συί μβασης, ως έξηί ς:

Α/Α Κατηγορία μελέτης Ειδικότητα Ετη εμπειρίας Ειδική επαγγελματική εμπειρία
1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορίας 13)

Τουλάχιστον ένας (1)
Μελετητής 
υδραυλικών έργων
(κατηγορία 13)

Δώδεκα (12) έτη Συμμετοχή ως Υπεύθυνος Έργου σε 
τουλάχιστον τρεις (3) ολοκληρωμένες 
μελέτες υδραυλικών έργων με 
αντικείμενο: Μελέτες  αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων, αντιπλημμυρικής 
προστασίας, μελέτες φραγμάτων, 

-σελίδα  32 -

 



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

λιμνοδεξαμενών, δεξαμενών και γενικά 
έργων διαχείρισης ομβρίων υδάτων.

Α/Α Κατηγορία μελέτης Ειδικότητα Ετη εμπειρίας Ειδική επαγγελματική εμπειρία
2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορίίας 16)

Τουλάχιστον ένας (1)
Μελετητής 
τοπογραφικών
(κατηγορία 16)

3 ΣΤΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορίίας 08)

Τουλάχιστον ένας (1)
Μελετητής στατικών
(κατηγορία 08)

Δώδεκα (12) έτη Εμπειρία σε στατικές μελέτες με 
συμμετοχή σε τουλάχιστον τρεις (3) 
ολοκληρωμένες στατικές μελέτες με 
αντικείμενο: Στατικές μελέτες υπογείων 
έργων υπό υδροστατική πίεση, δεξαμενών
κολύμβησης, τοίχων αντιστήριξης, 
σηράγγων και γενικά έργων 
αποχετεύσεως.

4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορίας 21)

Τουλάχιστον ένας (1)
Μελετητής 
γεωτεχνικών ερευνών
(κατηγορία 21)

Οκτώ (8) έτη Εμπειρία σε γεωτεχνικές έρευνες και 
μελέτες με συμμετοχή σε τουλάχιστον 
τρεις (3) ολοκληρωμένες 
έρευνες/μελέτες προς προσδιορισμό 
αναγκαίων γεωτεχνικών και 
εδαφοτεχνικών συντελεστών εδάφους για 
θεμελίωση η αντιστήριξη έργων.

5 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ 
ΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορίας 09)

Τουλάχιστον ένας (1)
Μελετητής 
ηλεκτρομηχανολο-
γικών έργων
(κατηγορία 09)

6 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΛΕΤΕΣ
(κατηγορίας 25)

Τουλάχιστον ένας (1)
Μελετητής 
φυτοτεχνικών έργων
(κατηγορία 25)

Σημέίωί νέταί οί τί: 
(i)  οί  απαίτουί μένές μέλέίτές μπορέίί  να έίίναί  είτε σέ σταί δίο προμέλέίτης  είτε σέ σταί δίο ορίστίκηί ς
μέλέίτης είτε σέ σταί δίο μέλέίτης έφαρμογηί ς, η καί θέ μίία οί μως αποί  τίς τρέίς μέλέίτές να αναφέίρέταί σέ
δίαφορέτίκοί  αντίκέίίμένο (καί οί χί μίία μέλέίτη έγκέκρίμέίνη σέ 2 ηί  3 δίαφορέτίκαί  σταί δία),
(ii) ολοκληρωμέίνη μέλέίτη νοέίίταί συμβασίοποίημέίνη μέλέίτη σέ οποίονδηί ποτέ χροί νο,  εγκεκριμένη
οί μως μέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια (2021,2020,2019,2018,2017),
(iii)  η  καί θέ  μίία  αποί  τίς  απαίτουί μένές  μέλέίτές  πρέίπέί  να  έίίναί  αρχίκουί  προϋπολογισμού (οίχί
συμβασίοποίημέίνου)  κατ’  ελάχιστον  ίσου μέ  τον  προυϊ πολογίσμοί  της  αντίίστοίχης  μέλέίτης  της
παρουί σας Συί μβασης,
(iv) σέ πέρίίπτωση που οί απαίτουί μένές μέλέίτές υλοποίηί θηκαν αποί  έίνωση οίκονομίκωί ν φορέίων στην
οποίία συμμέτέίίχέ ο προσφέίρων μέλέτητηί ς, ως προυϊ πολογίσμοί ς νοέίίταί το ποσοί  που προκυί πτέί αποί
τον  πολλαπλασίασμοί  του  ποσοστουί  συμμέτοχηί ς  του  προσφέίροντα  στην  έίνωση  έπίί  τον  αρχίκοί
προυϊ πολογίσμοί  της έκαί στοτέ μέλέίτης

Οί παραπαί νω  ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται χωριστά και όχι αθροιστικά, αναί λογα μέ το
αντίκέίίμένο της καί θέ μέλέίτης αποί  το αντίίστοίχο μέίλος-μέλέτητηί  της έίνωσης.
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Σέ πέρίίπτωση  ένωσης ανά κατηγορία μελέτης, οί παραπαί νω απαίτηί σέίς αναί  κατηγορίία μέλέίτης
πρέίπέί να ίκανοποίέίίταί από ένα τουλάχιστον αποί  τα μέίλη της έίνωσης στη συγκέκρίμέίνη κατηγο-
ρίία. 105105, 106

(β) Οί οίκονομίκοίί  φορέίίς, οφέίίλουν αποδέδέίγμέίνα να έίχουν λαί βέί γνωί ση των ίδίαίτέροτηί των του
τοί που έκτέίλέσης του έν λοί γω έίργου, μέ επί τόπου επίσκεψη.

19.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας107107

Καί θέ μέμονωμέίνος προσφέίρων στίς κατηγορίίές μέλέίτης 13 καί 08, πρέίπέί να έφαρμοί ζέί πίστοποίη-
μέίνο συί στημα δίαχέίίρίσης ποίοί τητας, καταί  το προί τυπο ISO 9001 ηί  ίσοδυί ναμο πίστοποίητίκοί .

Σέ πέρίίπτωση έίνωσης αναί  κατηγορίία μέλέίτης, η παραπαί νω απαίίτηση πρέίπέί να ίκανοποίέίίταί αποί
έίνα τουλαί χίστον αποί  τα μέίλη της έίνωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακέλων προσφοράς

20.1 Η  προσφοραί  των  δίαγωνίζομέίνων  πέρίλαμβαί νέί  τους  ακοί λουθους  ηλέκτρονίκουί ς
υποφακέίλους:
(α)  υποφαί κέλο μέ την έίνδέίξη «Δίκαίολογητίκαί  Συμμέτοχηί ς»
(β) υποφαί κέλο μέ την έίνδέίξη «Τέχνίκηί  Προσφοραί »
(γ)  υποφαί κέλο μέ την έίνδέίξη «Οίκονομίκηί  Προσφοραί »,
συί μφωνα μέ τα κατωτέίρω:

20.2 Ο ηλέκτρονίκοί ς υποφαί κέλος «Δίκαίολογητίκαί  Συμμέτοχηί ς» πρέίπέί, έπίί  ποίνηί  αποκλέίσμουί ,
να πέρίέίχέί τα ακοί λουθα υποί  α,β καί γ στοίχέίία:
α) το  Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο  Έγγραφο  Συί μβασης  (ΕΕΕΣ).  Ο  οίκονομίκοί ς  φορέίας  δυί ναταί  να

δίέυκρίνίίζέί τίς δηλωί σέίς καί πληροφορίίές που παρέίχέί στο ΕΕΕΣ μέ συνοδέυτίκηί  υπέυί θυνη
δηί λωση, την οποίία υποβαί λλέί μαζίί μέ το ΕΕΕΣ. 108108

β) την έγγυί ηση συμμέτοχηί ς, του αί ρθρου 15 της παρουί σας. 

γ) το υπογεγραμμένο έντυπο (ψηφίοποίημέίνο) “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ” (άρθρο 22.2.3) 109109

20.3  Ο  ηλέκτρονίκοί ς  υποφαί κέλος  “Τέχνίκηί  Προσφοραί ”  πέρίλαμβαί νέί  τα  τέχνίκαί  στοίχέίία  της
προσφοραί ς του οίκονομίκουί  φορέία, βαί σέί των οποίίων θα αξίολογηθέίί  η τέχνίκηί  προσφοραί  καταί  τα
ορίζοί μένα στο αί ρθρο 21.2 της παρουί σας:
α) Τεχνική Έκθεση γία τη συγκέκρίμέίνη μέλέίτη, στηρίζοί μένη στα υπαί ρχοντα στοίχέίία του Φακέίλου
Δημοί σίας Συί μβασης, μέ έπίσηί μανση των προβλημαί των καί έίσηί γηση του τροί που έπίίλυσηί ς τους. Στην
Τέχνίκηί  Έκθέση δέν πρέίπέί να πέρίλαμβαί νονταί προταί σέίς τέχνίκωί ν λυί σέων.
β)  Πρόταση Μεθοδολογίας,  που πέρίλαμβαί νέί  πέρίγραφηί  του γένίκουί  προγραί μματος έκποί νησης
της μέλέίτης,  δηλαδηί  τίς  απαίτουί μένές έπίμέίρους δραστηρίοί τητές,  την αλληλουχίία  των σταδίίων ηί
φαί σέων  της  κυί ρίας  καί  των  υποστηρίκτίκωί ν  μέλέτωί ν  (οί ταν  προί κέίταί  γία  συί νθέτη  μέλέίτη)  την
αλληλοτροφοδοί τηση των μέλέτωί ν μέ δέδομέίνα, τον καθορίσμοί  σημέίίων έλέίγχου καί απαίτουί μένων
ένέργέίωί ν καί δίαδίκασίωί ν γία την παραγωγηί  της μέλέίτης.
γ)  Χρονοδιάγραμμα,  στο  οποίίο  πέρίγραί φέταί  η  χρονίκηί  αλληλουχίία  των  δραστηρίοτηί των  της
πέρίίπτωσης β΄,  λαμβανομέίνου υποί ψη του συνολίκουί  χροί νου, οί πως προβλέίπέταί στα έίγγραφα της
συί μβασης.
δ)  Οργανόγραμμα  και  έκθεση  τεκμηρίωσης  καθηκόντων καί  κατανομηί ς  έργασίωί ν  του
Συντονίστηί  καί της Ομαί δας Μέλέίτης, οί που παρουσίαί ζέταί η κατανομηί  έυθυνωί ν μέταξυί  των μέλωί ν
της  καί  στοίχέίία  γία  την  αποτέλέσματίκοί τητα  της  δραί σης  καί θέ  μέίλους  της  Ομαί δας  Μέλέίτης  σέ
αντίίστοίχές έυθυί νές μέ αυτέίς  που αναλαμβαί νέί  στην Ομαί δα Μέλέίτης καί το βαθμοί  έπίτυχίίας της,
λαμβανομέίνων υποί ψη των δίαταί ξέων των πέρίπτωί σέων β΄ καί γ΄,
έ) Στοιχεία για τη συνοχή της Ομάδας Μελέτης, αποί  τα οποίία να προκυί πτέί η δυνατοί τητα καληί ς
συνέργασίίας γία την απροί σκοπτη καί ποίοτίκαί  αποδέκτηί  έκποί νηση της μέλέίτης. 
στ)  Πίνακας Συμμόρφωσης.  Συμπληρωί νέταί ο Πίίνακας Συμμοί ρφωσης οί πως αυτοί ς  πέρίγραί φέταί
στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  της  Δίακηί ρυξης,  μέ  την  αποί λυτη  έυθυί νη  της  ακρίίβέίας  των  δέδομέίνων  καί
έπίσυναί πτέταί, έπίί ποίνηί  αποκλέίσμουί , στον υποφαί κέλο της Τέχνίκηί ς Προσφοραί ς.110110

Η Τέχνίκηί  Έκθέση, η Προί ταση Μέθοδολογίίας (συμπέρίλαμβανομέίνων τυχοί ν παραρτημαί των αυτωί ν),
καθωί ς καί τα στοίχέίία που τέκμηρίωί νουν τα ανωτέίρω δ) καί έ) σημέίία (συμπέρίλαμβανομέίνων τυχοί ν
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παραρτημαί των  καί  έξαίρουμέίνων  των  υπέυί θυνων  δηλωί σέων  συνέργασίίας  καί  των  τυχοί ν
πίστοποίητίκωί ν  μέ  τα  οποίία  αποδέίκνυί έταί  προηγουί μένη  συνέργασίία  μέταξυί  μέλωί ν  της
προτέίνοί μένης  Ομαί δας  Μέλέίτης),  δέν  πρέίπέί  να  υπέρβαίίνουν  έίνα  έυί λογο  μέίγέθος  25  σελίδων111

κέίμέίνου  μέγέίθους  Α4,  γραμματοσέίραί ς  ARIAL  υί ψους  11,  έκτοί ς  του  προαναφέρθέίντος
οργανογραί μματος.

Όταν το πέρίέχοί μένο των παραπαί νω έγγραί φων καί στοίχέίίων υπέρβαίίνέί το έυί λογο μέίγέθος, καταί
την κρίίση της Επίτροπηί ς Δίαγωνίσμουί  (η οποίία δίαμορφωί νέταί μέ βαί ση την αρχηί  του ίίσου μέίτρου
κρίίσης), το υπέρβαί λλον υλίκοί  δέ θα λαμβαί νέταί υποί ψη στην αξίολοί γηση. 
Για  τα  αναφερόμενα  στοιχεία  των  μελών  της  Ομάδας  Μελέτης  και  των  τυχόν
υποστηρικτικών ομάδων εργασίας, η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω
πληροφορίες.

20.4  Ο  ηλέκτρονίκοί ς  υποφαί κέλος  «Οίκονομίκηί  Προσφοραί »  πέρίέίχέί  το  αρχέίίο  pdf,  το  οποίίο
παραί γέταί αποί  το υποσυί στημα, αφουί  συμπληρωθουί ν καταλληί λως οί σχέτίκέίς φοί ρμές  συί μφωνα
μέ  το  αί ρθρο  3.5.  γ’  καί  δ’  της  παρουί σας.   καί  υπογραί φέταί,  τουλαί χίστον  μέ  προηγμέίνη
ηλέκτρονίκηί  υπογραφηί ,  η  οποίία  υποστηρίίζέταί  αποί  αναγνωρίσμέίνο  (έγκέκρίμέίνο)
πίστοποίητίκοί .

20.5 Στίς  παραπαί νω  πέρίπτωί σέίς  που  μέ  την  προσφοραί  υποβαί λλονταί  δημοί σία  ηί  καί  ίδίωτίκαί
έίγγραφα, αυταί  γίίνονταί αποδέκταί  συί μφωνα μέ οί σα προβλέίπονταί στο αί ρθρο 5β της παρουί σας.
  
20.6 Επίσημαίίνέταί οί τί οίκονομίκοί ς φορέίας παραί γέί, καταί  πέρίίπτωση, αποί  το Ύποσυί στημα ΕΣΗΔΗΣ-
Δημοί σία Έργα τα ηλέκτρονίκαί  αρχέίία («έκτυπωί σέίς») των Δίκαίολογητίκωί ν Συμμέτοχηί ς,  Τέχνίκηί ς
Προσφοραί ς καί της Οίκονομίκηί ς Προσφοραί ς σέ μορφηί  αρχέίίου Portable Document Format (PDF), τα
οποίία  υποβαί λλονταί  καί  γίίνονταί  αποδέκταί ,  υπογέγραμμέίνα,  τουλαί χίστον,  μέ  προηγμέίνη
ηλέκτρονίκηί  υπογραφηί , η οποίία υποστηρίίζέταί αποί  αναγνωρίσμέίνο (έγκέκρίμέίνο) πίστοποίητίκοί  καί
έπίσυναί πτονταί στους αντίίστοίχους ηλέκτρονίκουί ς (υπο)φακέίλους της προσφοραί ς.

Άρθρο 21: Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

21.1 Κρίτηί ρίο  αναί θέσης  της  συί μβασης  έίίναί  η  «πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά» βαί σέί βέίλτίστης σχέίσης ποίοί τητας τίμηί ς.  
Γία να προσδίορίστέίί η πλέίον συμφέίρουσα αποί  οίκονομίκηί  αί ποψη προσφοραί  βαί σέί βέίλτίστης σχέίσης
ποίοί τητας – τίμηί ς, θα αξίολογηθουί ν οί Τέχνίκέίς καί Οίκονομίκέίς προσφορέίς των προσφέροί ντων μέ
βαί ση τα παρακαί τω κρίτηί ρία, καθωί ς καί τη σχέτίκηί  σταί θμίσηί  τους. 112 113

Κριτήριο 1ο Τεχνικής προσφοράς

Αξίολογέίίταί ο βαθμοί ς  κατανοί ησης του αντίκέίμέίνου καί των στοί χων της προς έκποί νηση μέλέίτης
οί πως προκυί πτέί αποί  την Τεχνική Έκθεση του φακέίλου «Τέχνίκηί  Προσφοραί »,συί μφωνα μέ την παρ.
20.3 της παρουί σας.
Συγκέκρίμέίνα έξέταί ζονταί:
ο βαθμοί ς πληροί τητας καί ορθοί τητας της έκτίίμησης των αντίκέίμέίνων της μέλέίτης
ο βαθμοί ς πληροί τητας καί ορθοί τητας στον έντοπίσμοί  θέμαί των στα οποίία πρέίπέί να δοθέίί ίδίαίίτέρη
σημασίία καταί  την έκποί νηση της μέλέίτης καί έπίσηί μανση τυχοί ν προβλημαί των.
ο  βαθμοί ς  αποτέλέσματίκοί τητας  του  προτέίνοί μένου  τροί που  έπίίλυσης  των  έντοπίσμέίνων
προβλημαί των.
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Στην Τέχνίκηί  Έκθέση δέν πρέίπέί να πέρίλαμβαί νονταί προταί σέίς τέχνίκωί ν λυί σέων.

Γία τη δίαμοί ρφωση της βαθμολογίίας του κρίτηρίίου Κ1 αναλυτίκοί τέρα αξίολογουί νταί:

Κ1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συντελεστής

Βαρύτητας (%)

Κ1α Ανάλυση ανά κατηγορία 
μελέτης

Αξιολόγηση ποιοτική και συγκριτική με 
ανάλογο βάρος στις κύριες και 
υποστηρικτικές μελέτες.

20

Κ1β Εντοπισμός θεμάτων 
ιδιαίτερης σημασίας και 
επισήμανση τυχόν 
προβλημάτων

Αξιολόγηση ποσοτική, ποιοτική και 
συγκριτική με ανάλογο βάρος στις κύριες και 
υποστηρικτικές μελέτες.

40

Κ1γ Αποτελεσματικότητα 
πρότασης επίλυσης των 
προβλημάτων 

Αξιολόγηση ποιοτική και συγκριτική με 
ανάλογο βάρος στις κύριες και 
υποστηρικτικές μελέτες.

40

Το κάθε υποκριτήριο (Κ1α, Κ1β, Κ1γ) βαθμολογείται μεταξύ 1 έως 100.

Το 1ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ1= Κ1α*0,20+Κ1β*0,40+Κ1γ*0,40.

Προσφορέίς  που θα λαί βουν συνολίκαί  στο κρίτηί ρίο αυτοί  (Κ1)  έίίτέ σέ καί ποίο αποί  τα υποκρίτηί ρία
(Κ1α, Κ1β, Κ1γ) βαθμοί  καί τω του 60 απορρίίπτονταί ως μη κανονίκέίς .
Ο συντέλέστηί ς βαρυί τητας του κρίτηρίίου 1 στο συί νολο της βαθμολογίίας του προσφέίροντος ορίίζέταί
σε σ1=0,30

Κριτήριο 2ο Τεχνικής προσφοράς

Αξίολογέίίταί  η  πληροί τητα  καί  αξίοπίστίία  της  μεθοδολογίας  έκποί νησης  της  μέλέίτης,  βαί σέί  των
στοίχέίίων β καί γ του φακέίλου της Τέχνίκηί ς Προσφοραί ς, συί μφωνα μέ την παρ. 20.3 της παρουί σας.
Συγκέκρίμέίνα έξέταί ζονταί:
α) ο βαθμοί ς καί λυψης των τέχνίκωί ν απαίτηί σέων της προς έκποί νηση μέλέίτης αποί  τίς δραστηρίοί τητές
που παρουσίαί ζέί ο οίκονομίκοί ς φορέίας καί
β)  ο  βαθμοί ς  έπαί ρκέίας  των  έσωτέρίκωί ν  ένέργέίωί ν  καί  δίαδίκασίωί ν  γία  την  παραγωγηί  καί  την
έίντέχνη έκποί νηση της μέλέίτης, πέρίλαμβανομέίνων καί των ένέργέίωί ν του συντονίστηί .

Γία τη δίαμοί ρφωση της βαθμολογίίας Κ2 αναλυτίκοί τέρα αξίολογουί νταί:
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Κ2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συντελεστής

Βαρύτητας (%)

Κ2α Παρουσίαση και ανάλυση 
απαιτούμενων 
δραστηριοτήτων ανά φάση 
και στάδιο

Ποιοτική αξιολόγηση της σύνθεσης των 
επιμέρους δραστηριοτήτων ανά φάση και 
στάδιο.

45

Κ2β Περιγραφή και ανάλυση των 
τυχόν προβλημάτων 
προτύπων / τυποποιημένων 
στοιχείων λειτουργίας ανά 
μελετητή

Ποιοτική αξιολόγηση των προτύπων / 
τυποποιημένων στοιχείων λειτουργίας ανά 
μελετητή

20

Κ2γ Περιγραφή και ανάλυση των 
ενεργειών του Συντονιστή 
για την ενημέρωση, 
επικοινωνία και οργάνωση 
των μελετητών, για την 
αλληλοτροφοδότηση των 
μελετών και τον καθορισμό 
σημείων ελέγχου για την 
παραγωγή της μελέτης

Ποιοτική αξιολόγηση των ενεργειών του 
Συντονιστή για την ενημέρωση, επικοινωνία 
και οργάνωση των μελετητών, για την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών και τον 
καθορισμό σημείων ελέγχου για την 
παραγωγή της μελέτης.

35

Το κάθε υποκριτήριο (Κ2α, Κ2β, Κ2γ) βαθμολογείται μεταξύ 1 έως 100.

Το 2ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ2= Κ2α*0,45+Κ2β*0,20+Κ2γ*0,35.

Προσφορέίς  που θα λαί βουν συνολίκαί  στο κρίτηί ρίο αυτοί  (Κ2)  έίίτέ σέ καί ποίο αποί  τα υποκρίτηί ρία
(Κ2α, Κ2β, Κ2γ) βαθμοί  καί τω του 60 απορρίίπτονταί ως μη κανονίκέίς.

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 2 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος
ορίζεται σε σ2=0,35

Κριτήριο 3ο Τεχνικής προσφοράς

Ο  βαθμοί ς  τέκμηρίίωσης  της  δυνατοί τητας  υλοποίίησης  καί  αξίοπίστίίας  του  προτέίνοί μένου
χρονοδιαγράμματος, βαί σέί στοίχέίίων του φακέίλου της Τέχνίκηί ς Προσφοραί ς, συί μφωνα μέ την παρ.
20.3  της  παρουί σας,μέ  αναφοραί  στα  σημέίία  έλέίγχου,  στα  θέίματα  ίδίαίίτέρης  σημασίίας  καί  στα
προβληί ματα που έντοπίίστηκαν ανωτέίρω.
Γία τη δίαμοί ρφωση της βαθμολογίίας Κ3 αναλυτίκοί τέρα αξίολογουί νταί:
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Κ3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συντελεστής

Βαρύτητας (%)

Κ3 Παρουσίαση της χρονικής 
αλληλουχίας των 
δραστηριοτήτων κατά φάσεις
και στάδια. Τεκμηρίωση του 
συνολικού χρόνου 
υλοποίησης, με δεδομένα τα 
θέματα ιδιαίτερης σημασίας 
και τα προβλήματα, με 
αναφορά στα σημεία 
ελέγχου.

Ποιοτική αξιολόγηση του 
χρονοδιαγράμματος ως προς την αλληλουχία 
των δραστηριοτήτων, ανά φάσεις και στάδια,
τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου 
υλοποίησης σε συνδυασμό με τα θέματα 
ιδιαίτερης σημασίας και τα πιθανά 
προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημεία 
ελέγχου.

100

Το 3ο κριτήριο K3 βαθμολογείται μεταξύ 1 έως 100. 

Προσφορέίς  που  θα  λαί βουν  στο  κρίτηί ρίο  αυτοί  (Κ3)  βαθμοί  καί τω  του  60 απορρίίπτονταί  ως  μη
κανονίκέίς.

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 3 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος
ορίζεται σε σ3=0,10

Κριτήριο 4ο Τεχνικής προσφοράς

Αξίολογέίίταί η οργάνωση του οίκονομίκουί  φορέία, βαί σέί των στοίχέίίων γ, δ καί έ του φακέίλου της
Τέχνίκηί ς Προσφοραί ς, συί μφωνα μέ την παρ. 20.3 της παρουί σας.
Συγκέκρίμέίνα έξέταί ζονταί:
ο βαθμοί ς  έπαί ρκέίας της προτέίνοί μένης  ομαί δας μέλέίτης καί κατ’  έπέίκταση των λοίπωί ν  ομαί δων
έργασίίας, σέ σχέίση μέ τη δομηί  του οργανογραί μματος καί τον καθορίσμοί  καθηκοί ντων της ομαί δας.
ο  βαθμοί ς  συνοχηί ς  των  μέλωί ν  της  έίνωσης  καί  των  συνέργατωί ν  τους  γία  την  απροί σκοπτη  καί
ποίοτίκαί  αποδέκτηί  έκποί νηση της μέλέίτης, που προκυί πτέί αποί  τα στοίχέίία καληί ς συνέργασίίας μέταξυί
των μέλωί ν  της  έίνωσης.  Γία  το  κρίτηί ρίο  της  συνοχηί ς,  οί λές  οί  κατηγορίίές  μέλέτωί ν  της  παρ.  12.1
απαίτουί ν συνέργασίία.
Γία τη δίαμοί ρφωση της βαθμολογίίας Κ4 αναλυτίκοί τέρα αξίολογουί νταί:
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Κ4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Συντελεστής

Βαρύτητας (%)

Κ4α Κατανομή καθηκόντων, ευθυνών και 
υποχρεώσεων της Ομάδας Μελέτης και του 
Συντονιστή, σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
δραστηριότητες ανά φάση και στάδια στον 
συνολικά απαιτούμενο χρόνο (χρονοδιάγραμμα).

Παράθεση της δράσης του συντονιστή με τους 
υπεύθυνους έκαστης μελέτης.

Παρουσίαση υποστηρικτικών ομάδων εργασίας 
ανά μελέτη, σύμφωνα με τον Πίνακα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Διακήρυξης

Ποιοτική αξιολόγηση. 60

Κ4β Αξιολόγηση της συνοχής των μελών της ένωσης 
και του Συντονιστή τους (οργάνωση, προσόντα, 
εμπειρία, κοινωνικά χαρακτηριστικά και πλήθος 
συνεργασιών)

Ποιοτική και ποσοτική 
αξιολόγηση.

40

Το κάθε υποκριτήριο (Κ4α, Κ4β) βαθμολογείται μεταξύ 1 έως 100.

Το 4ο κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κ4= Κ4α*0,60+Κ4β*0,40.

Προσφορέίς  που θα λαί βουν συνολίκαί  στο κρίτηί ρίο αυτοί  (Κ4)  έίίτέ σέ καί ποίο αποί  τα υποκρίτηί ρία
(Κ4α, Κ4β) βαθμοί  καί τω του 60 απορρίίπτονταί ως μη κανονίκέίς.

Ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 4 στο σύνολο της βαθμολογίας του προσφέροντος
ορίζεται σε σ4=0,25

21.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 
Το αί θροίσμα των σχέτίκωί ν συντέλέστωί ν βαρυί τητας των κρίτηρίίων  αξίολοί γησης έκφρασμέίνων σέ
ποσοστοί  έπίί  τοίς έκατοί  ανέίρχέταί σέ καί θέ πέρίίπτωση σέ 100. Η βαθμολοί γηση καί καταί ταξη των
τέχνίκωί ν προσφορωί ν γίίνέταί συί μφωνα μέ τον τυί πο:

B ΤΠi= σ1*Κ1 + σ2*Κ2 + σ3*Κ3 + σ4*Κ4

Όπου «σν» έίίναί ο συντέλέστηί ς βαρυί τητας
«Κν» έίίναί η βαθμολογίία του κρίτηρίίου αξίολοί γησης 
B ΤΠi η συνολίκηί  βαθμολογίία της καί θέ τέχνίκηί ς προσφοραί ς καί ίσχυί έί σ1+σ2+....+σν = 1
Ο προκυί πτων βαθμοί ς στρογγυλοποίέίίταί στο δέυί τέρο (2ο) δέκαδίκοί  ψηφίίο.

Ο συντέλέστηί ς βαρυί τητας της βαθμολογίίας της Τέχνίκηί ς Προσφοραί ς ορίίζέταί σέ 70%.114114

Η τέχνίκηί  προσφοραί  που δέν πληροίί την έλαί χίστη έπίμέίρους βαθμολογίία των κρίτηρίίων του αί ρθρου
21.1 απορρίίπτέταί καί ο προσφέίρων αποκλέίίέταί της πέραίτέίρω δίαδίκασίίας115.
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21.3 Βαθμολόγηση Οικονομικής Προσφοράς

Oί οίκονομίκέίς προσφορέίς βαθμολογουί νταί σέ έκατονταβαί θμία κλίίμακα καί η βαθμολογίία ΒΟΠi της
καί θέ οίκονομίκηί ς προσφοραί ς ΟΠi προκυί πτέί αποί  το προσφέροί μένο ποσοστοί  έίκπτωσης «έi», ως έξηί ς:

Β ΟΠi=(120*εi)/(20+εi)   

Ο προκυί πτων βαθμοί ς στρογγυλοποίέίίταί στο δέυί τέρο (2ο) δέκαδίκοί  ψηφίίο.
Ο συντέλέστηί ς  βαρυί τητας της βαθμολογίίας της οίκονομίκηί ς προσφοραί ς ορίίζέταί σέ 30%116116 

Βαθμολογουί νταί μοί νο οί οίκονομίκέίς προσφορέίς των προσφέροί ντων, των οποίίων τα Δίκαίολογητίκαί
συμμέτοχηί ς κρίίθηκαν πληί ρη καί οί Τέχνίκέίς Προσφορέίς κρίίθηκαν αποδέκτέίς καί βαθμολογηί θηκαν,
συί μφωνα μέ το αί ρθρο 21.2. 
Όταν  οί  προσφορέίς  φαίίνονταί  ασυνηί θίστα  χαμηλέίς  η  αναθέίτουσα  αρχηί  απαίτέίί  αποί  τους
οίκονομίκουί ς φορέίίς να έξηγηί σουν την τίμηί  ηί  το κοί στος που προτέίίνουν στην προσφοραί  τους, έντοί ς
αποκλέίστίκηί ς  προθέσμίίας  έίίκοσί  (20)  ημέρωί ν  αποί  την  κοίνοποίίηση  της  προί σκλησης  της
αναθέίτουσας αρχηί ς.
Αν οίκονομίκοί ς φορέίας δέν ανταποκρίθέίί  στη σχέτίκηί  προί σκληση της αναθέίτουσας αρχηί ς έντοί ς της
αί νω προθέσμίίας καί δέν υποβαί λλέί έξηγηί σέίς,  η προσφοραί  του απορρίίπτέταί ως μη κανονίκηί  καί
καταπίίπτέί  υπέίρ  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς  η  έγγυητίκηί  έπίστοληί  συμμέτοχηί ς.  Αν  οί  έξηγηί σέίς  δέν
γίίνουν  αποδέκτέίς,  η  προσφοραί  απορρίίπτέταί,  ωστοί σο  δέν  καταπίίπτέί  η  έγγυητίκηί  έπίστοληί
συμμέτοχηί ς.
Ως  ασυνήθιστα  χαμηλές  προσφορές,  τεκμαίρονται  προσφορές  που  υποβάλλονται  σε
διαγωνισμό και εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από
τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.
Η αναθέίτουσα αρχηί  δυί ναταί να κρίίνέί οί τί συνίστουί ν ασυνηί θίστα χαμηλέίς προσφορέίς καί προσφορέίς
μέ μίκροί τέρη ηί  καθοί λου αποί κλίση αποί  το ως αί νω οί ρίο.
Γία την αξίολοί γηση των προσφορωί ν που φαίίνονταί ασυνηί θίστα χαμηλέίς έφαρμοί ζονταί τα αί ρθρα 88
καί 89 ν. 4412/2016. 
Οί  παρέχοί μένές  έξηγηί σέίς  του οίκονομίκουί  φορέία,  ίδίίως  ως προς τον προσδίορίσμοί  οίκονομίκωί ν
μέγέθωί ν,  μέ  τίς  οποίίές  ο  προσφέίρων  δίαμοί ρφωσέ  την  προσφοραί  του,  αποτέλουί ν  δέσμέυτίκέίς
συμφωνίίές καί τμηί μα της συί μβασης αναί θέσης που δέν μπορουί ν να μέταβληθουί ν καθ’ οί λη τη δίαί ρκέία
έκτέίλέσης της συί μβασης.

Η αποδοχηί  ηί  αποί ρρίψη των έξηγηί σέων των οίκονομίκωί ν φορέίων, κατοί πίν γνωί μης της Επίτροπηί ς
Δίαγωνίσμουί ,  η  οποίία  πέρίλαμβαί νέταί στο ως αί νω πρακτίκοί ,  ένσωματωί νέταί  στην αποί φαση της
αναθέίτουσας  αρχηί ς117117.  Γία  την  έξέίταση  των  έξηγηί σέων  δυί ναταί  να  συγκροτουί νταί  καί  έίκτακτές
έπίτροπέίς ηί  ομαί δές έργασίίας καταί  τα ορίζοί μένα στην παρ. 3 του αί ρθρου 221 ν. 4412/2016. 
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21.4 Προσδιορισμός της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής

H συνολίκηί  βαθμολογίία καί θέ προσφοραί ς Ui προκυί πτέί αποί  το αί θροίσμα: 

Ui ΣΒ = Β ΤΠi * 70%  +  Β ΟΠi * 30% 

Ο προκυί πτων βαθμοί ς στρογγυλοποίέίίταί στο δέυί τέρο (2ο) δέκαδίκοί  ψηφίίο.
Προσωρίνοί ς  αναί δοχος  αναδέίκνυί έταί  έκέίίνος  του  οποίίου  η  προσφοραί  έίχέί  συγκέντρωί σέί  τον
μέγαλυί τέρο αρίθμοί  στο UiΣΒ

Σέ  πέρίίπτωση  ίσοδυί ναμων  προσφορωί ν,  η  αναθέίτουσα  αρχηί  έπίλέίγέί  τον  προσφέίροντα  μέ  τη
μέγαλυί τέρη βαθμολογίία  τέχνίκηί ς  προσφοραί ς.  Σέ πέρίίπτωση ίσοβαθμίίας  καί  ως προς την τέχνίκηί
προσφοραί ,  η  αναθέίτουσα  αρχηί  έπίλέίγέί  τον  (προσωρίνοί )  αναί δοχο  μέ  κληί ρωση  μέταξυί  των
οίκονομίκωί ν  φορέίων  που  υπέίβαλαν  τίς  ίσοδυί ναμές  προσφορέίς.  Η  κληί ρωση  γίίνέταί  ένωί πίον  της
Επίτροπηί ς  Δίαγωνίσμουί  καί  παρουσίία  των  οίκονομίκωί ν  φορέίων  που  υπέίβαλαν  τίς  ίσοδυί ναμές
προσφορέίς, σέ ημέίρα καί ωί ρα που θα τους γνωστοποίηθέίί μέίσω της λέίτουργίκοί τητας “έπίκοίνωνίία”
του υποσυστηί ματος. 
Τα αποτέλέίσματα της ως αί νω κληί ρωσης ένσωματωί νονταί, ομοίίως, στην αποί φαση της προηγουί μένης
παραγραί φου.

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μέσα κριτηρίων ποιοτικής επιλογής

Α. Το δίκαίίωμα συμμέτοχηί ς καί οί οί ροί καί προυϊ ποθέίσέίς συμμέτοχηί ς οί πως ορίίζονταί στην παρουί σα
δίακηί ρυξη, κρίίνονταί 
α) καταί  την υποβοληί  της προσφοραί ς, μέ την υποβοληί  του ΕΕΕΣ, 
β) καταί  την υποβοληί  των δίκαίολογητίκωί ν του παροί ντος αί ρθρου, συί μφωνα μέ το αί ρθρο 5 (α καί β)
της παρουί σας, 
γ)  καταί  τη  συί ναψη  της  συί μβασης  δία  της  υπέυί θυνης  δηί λωσης  συί μφωνα  μέ  το  αί ρθρο  8.1  της
παρουί σας. 

Β. Καταί  την υποβοληί  προσφορωί ν οί οίκονομίκοίί  φορέίίς υποβαί λλουν το Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο Έγγραφο
Συί μβασης  (ΕΕΕΣ),  συί μφωνα  μέ  τα  ορίζοί μένα  στο  αί ρθρο  79  παρ.  1  του  ν.  4412/2016,  το  οποίίο
ίσοδυναμέίί  μέ  ένημέρωμέίνη  υπέυί θυνη  δηί λωση,  μέ  τίς  συνέίπέίές  του  ν.  1599/1986  (Α΄75),  ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντίκαταί σταση των πίστοποίητίκωί ν που έκδίίδουν δημοί σίές αρχέίς ηί
τρίίτα μέίρη, έπίβέβαίωί νοντας οί τί ο έν λοί γω οίκονομίκοί ς φορέίας πληροίί τίς ακοί λουθές προυϊ ποθέίσέίς:
α) δέν βρίίσκέταί σέ μίία αποί  τίς κατασταί σέίς του αί ρθρου 18 της παρουί σας,
β) πληροίί  τα σχέτίκαί  κρίτηί ρία έπίλογηί ς τα οποίία έίχουν καθορίστέίί,  συί μφωνα μέ το αί ρθρο 19 της
παρουί σας.

Σέ  οποίοδηί ποτέ  χρονίκοί  σημέίίο  καταί  τη  δίαί ρκέία  της  δίαδίκασίίας,  μπορέίί  να  ζητηθέίί  αποί  τους
προσφέίροντές να υποβαί λλουν οί λα ηί  ορίσμέίνα δίκαίολογητίκαί  αποί  τα κατωτέίρω αναφέροί μένα, οί ταν
αυτοί  απαίτέίίταί γία την ορθηί  δίέξαγωγηί  της δίαδίκασίίας.

Το  ΕΕΕΣ  φέρει  υπογραφή με ημερομηνία  εντός  του  χρονικού διαστήματος  κατά  το  οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές118118. 
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Αν στο δίαί στημα που μέσολαβέίί μέταξυί  της ημέρομηνίίας υπογραφηί ς του ΕΕΕΣ καί της καταληκτίκηί ς
ημέρομηνίίας υποβοληί ς προσφορωί ν έίχουν έπέίλθέί μέταβολέίς στα δηλωθέίντα στοίχέίία, έκ μέίρους του,
στο ΕΕΕΣ,  ο οίκονομίκοί ς  φορέίας αποσυί ρέί  την προσφοραί  του,  χωρίίς  να απαίτέίίταί αποί φαση της
αναθέίτουσας αρχηί ς. Στη συνέίχέία μπορέίί να την υποβαί λέί έκ νέίου μέ έπίίκαίρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο
ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Καταί  την υποβοληί  του ΕΕΕΣ, καθωί ς καί της συνοδέυτίκηί ς υπέυί θυνης δηί λωσης, έίίναί δυνατηί , μέ μοί νη
την υπογραφηί  του καταί  πέρίίπτωση έκπροσωί που του οίκονομίκουί  φορέία, η προκαταρκτίκηί  αποί δέίξη
των  λοίγων  αποκλέίσμουί  που  αναφέίρονταί  στο  αί ρθρο  18.1.1  της  παρουί σας,  γία  το  συί νολο  των
φυσίκωί ν προσωί πων που έίίναί μέίλη του δίοίκητίκουί , δίέυθυντίκουί  ηί  έποπτίκουί  οργαί νου του ηί  έίχουν
έξουσίία έκπροσωί πησης, ληί ψης αποφαί σέων ηί  έλέίγχου σέ αυτοί ν119. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται ο νόμιμος
εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
ή για τη συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης120.

Ο οίκονομίκοί ς  φορέίας φέίρέί την υποχρέίωση,  να δηλωί σέί,  μέίσω του ΕΕΕΣ, μέ ακρίίβέία στην ανα-
θέίτουσα αρχηί ,  ως έίχουσα την αποκλέίστίκηί  αρμοδίοί τητα έλέίγχου γία την τυχοί ν συνδρομηί  λοίγων
αποκλέίσμουί 121, την καταί στασηί  του σέ σχέίση μέ τους λοίγους που προβλέίπονταί στο αί ρθρο 73 του ν.
4412/2016 καί στο αί ρθρο 18 της παρουί σης122 καί ταυτοίχρονα να έπίκαλέσθέίί  καί τυχοί ν ληφθέίντα
μέίτρα προς αποκαταί σταση της αξίοπίστίίας του.
Επίσημαίίνέταί  οί τί  καταί  την  απαί ντηση  οίκονομίκουί  φορέία  στο  έρωί τημα  του  ΕΕΕΣ  ηί  αί λλου
αντίίστοίχου έντυί που ηί  δηί λωσης γία συί ναψη συμφωνίωί ν μέ αί λλους οίκονομίκουί ς φορέίίς μέ στοίχο τη
στρέίβλωση του ανταγωνίσμουί , η συνδρομηί  πέρίσταί σέων, οί πως η τρίέτηί ς παραγραφηί  της παρ. 10
του αί ρθρου 73, πέρίί λοίγων αποκλέίσμουί , ηί  η έφαρμογηί  της παρ. 3β του αί ρθρου 44 του ν. 3959/2011
(Α’ 93), αναλυί έταί στο σχέτίκοί  πέδίίο που προβαί λλέί κατοί πίν θέτίκηί ς απαί ντησης.

Οί  προηγουί μένές  αρνητίκέίς  απαντηί σέίς  στο  ανωτέίρω  έρωί τημα  του  ΕΕΕΣ  ηί  αί λλου  αντίίστοίχου
έντυί που ηί  δηί λωσης, αποί  οίκονομίκουί ς φορέίίς οί οποίίοί έμπίίπτουν στο πέδίίο έφαρμογηί ς της παρ. 3β
του αί ρθρου 44 του ν. 3959/2011, δέν στοίχέίοθέτουί ν τον λοίγο αποκλέίσμουί  των πέρ. ζ’ ηί / καί θ’ της
παρ. 4 του αί ρθρου 73 του παροί ντος καί δέν απαίτέίίταί να δηλωθουί ν καταί  τη συμπληί ρωση του ΕΕΕΣ
καί καί θέ αντίίστοίχου έντυί που.

Όσον αφοραί  τίς υποχρέωί σέίς  γία την καταβοληί  φοί ρων ηί  έίσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης (πέρ. α’
καί β’ της παρ. 2 του αί ρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτέίς θέωρέίίταί οί τί δέν έίχουν αθέτηθέίί  έφοί σον
δέν  έίχουν  καταστέίί  ληξίπροί θέσμές  ηί  έφοί σον  έίχουν  υπαχθέίί  σέ  δέσμέυτίκοί  δίακανονίσμοί  που
τηρέίίταί. Στην πέρίίπτωση αυτηί , ο οίκονομίκοί ς φορέίας δέν υποχρέουί ταί να απαντηί σέί καταφατίκαί
στο σχέτίκοί  πέδίίο του ΕΕΕΣ μέ το οποίίο έρωταί ταί έαί ν  ο οίκονομίκοί ς  φορέίας έίχέί  ανέκπληί ρωτές
υποχρέωί σέίς  οί σον  αφοραί  στην  καταβοληί  φοί ρων  ηί  έίσφορωί ν  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης  ηί ,  καταί
πέρίίπτωση, έαί ν έίχέί αθέτηί σέί τίς παραπαί νω υποχρέωί σέίς του.123

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  ΕΕΕΣ
υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Στην  πέρίίπτωση  που  προσφέίρων  οίκονομίκοί ς  φορέίας  δηλωί νέί  στο  ΕΕΕΣ  την  προί θέσηί  του  γία
αναί θέση υπέργολαβίίας,  υποβαί λλέί μαζίί  μέ το δίκοί  του ΕΕΕΣ καί το ΕΕΕΣ του υπέργολαί βου καταί
πέρίίπτωση, συί μφωνα μέ το αί ρθρο 23 της παρουί σας.

Γ. Γία την αποί δέίξη της μη συνδρομηί ς  λοί γων αποκλέίσμουί  κατ’  αί ρθρο 18 καί της πληί ρωσης των
κρίτηρίίων  ποίοτίκηί ς  έπίλογηί ς  καταί  τα  αί ρθρα  19,  οί  οίκονομίκοίί  φορέίίς  προσκομίίζουν  τα
δίκαίολογητίκαί  του παροί ντος. Η προσκοί μίση των δίκαίολογητίκωί ν του παροί ντος  γίίνέταί καταί  τα
ορίζοί μένα στο αί ρθρο 5β αποί  τον προσωρίνοί  αναί δοχο. 
Η αναθέίτουσα αρχηί  μπορέίί  να ζητέίί  αποί  προσφέίροντές,  σέ οποίοδηί ποτέ χρονίκοί  σημέίίο  καταί  τη
δίαί ρκέία της δίαδίκασίίας, να υποβαί λλουν οί λα ηί  ορίσμέίνα δίκαίολογητίκαί , οί ταν αυτοί  απαίτέίίταί γία
την ορθηί  δίέξαγωγηί  της δίαδίκασίίας.

Οί μέμονωμέίνοί προσφέίροντές πρέίπέί να ίκανοποίουί ν οί λές τίς απαίτηί σέίς των αί ρθρων 18 καί 19 της
παρουί σας.

Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, η πληί ρωση α) των απαίτηί σέων του αί ρθρου 18
καί  της  καταλληλοί τητας  γία  την  αί σκηση  της  έπαγγέλματίκηί ς  δραστηρίοί τητας  του  αί ρθρου  19.1
πρέίπέί να ίκανοποίουί νταί αποί  καί θέ μέίλος της έίνωσης γία την κατηγορίία/ κατηγορίίές του αί ρθρου
12.1 της παρουί σας, στην οποίία /στίς οποίίές καί θέ μέίλος της έίνωσης συμμέτέίχέί. Πέραίτέίρω, συνολίκαί
πρέίπέί να καλυί πτονταί οί λές οί κατηγορίίές μέλέτωί ν. 
β)Η  πληί ρωση  των  απαίτηί σέων  της  οίκονομίκηί ς  καί  χρηματοοίκονομίκηί ς  έπαί ρκέίας  πρέίπέί  να
καλυί πτονταί, καταί  πέρίίπτωση, συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στην παρ. 19.2.
γ)Η πληί ρωση των απαίτηί σέων της τέχνίκηί ς καί έπαγγέλματίκηί ς ίκανοί τητας πρέίπέί να καλυί πτονταί,
καταί  πέρίίπτωση, συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στην παρ. 19.3(α).124.

Οί  οίκονομίκοίί  φορέίίς  δέν  υποχρέουί νταί  να  υποβαί λλουν  δίκαίολογητίκαί  ηί  αί λλα  αποδέίκτίκαί
στοίχέίία, αν καί στο μέίτρο που η αναθέίτουσα αρχηί  έίχέί τη δυνατοί τητα να λαμβαί νέί τα πίστοποίητίκαί
ηί  τίς συναφέίίς πληροφορίίές απέυθέίίας μέίσω προί σβασης σέ έθνίκηί  βαί ση δέδομέίνων σέ οποίοδηί ποτέ
κραί τος - μέίλος της Ένωσης, η οποίία δίατίίθέταί δωρέαί ν, οί πως έθνίκοί  μητρωί ο συμβαί σέων, έίκονίκοί
φαί κέλο  έπίχέίίρησης,  ηλέκτρονίκοί  συί στημα  αποθηί κέυσης  έγγραί φων  ηί  συί στημα  προέπίλογηί ς.  Η
δηί λωση γία την προί σβαση σέ έθνίκηί  βαί ση δέδομέίνων έμπέρίέίχέταί  στο Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο Έγγραφο
Συί μβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίίο  πέρίέίχονταί  έπίίσης  οί  πληροφορίίές  που  απαίτουί νταί  γία  τον
συγκέκρίμέίνο  σκοποί ,  οί πως  η  ηλέκτρονίκηί  δίέυί θυνση  της  βαί σης  δέδομέίνων,  τυχοί ν  δέδομέίνα
αναγνωί ρίσης καί, καταί  πέρίίπτωση, η απαραίίτητη δηί λωση συναίίνέσης. 

Οί οίκονομίκοίί φορέίίς δέν υποχρέουί νταί να υποβαί λουν δίκαίολογητίκαί , οί ταν η αναθέίτουσα αρχηί  που
έίχέί αναθέίσέί τη συί μβαση δίαθέίτέί ηί δη τα δίκαίολογητίκαί  αυταί .

Όλα τα αποδέίκτίκαί  έίγγραφα του αί ρθρου 22.1 ως 22.3 της παρουί σας  υποβαί λλονταί καί γίίνονταί
αποδέκταί ,  συί μφωνα  μέ  τα  αναλυτίκαί  ορίζοί μένα  στο  αί ρθρο  5β  της  παρουί σας.  Τα  αποδέίκτίκαί
έίγγραφα συνταί σσονταί στην έλληνίκηί  γλωί σσα ηί  συνοδέυί ονταί αποί  έπίίσημη μέταί φρασηί  τους στην
έλληνίκηί  γλωί σσα συί μφωνα μέ το αί ρθρο 10 της παρουί σας. 

Ο προσωρίνοί ς  αναί δοχος,  κατοί πίν  σχέτίκηί ς  ηλέκτρονίκηί ς  προί σκλησης αποί  την αναθέίτουσα αρχηί ,
υποβαί λλέί,  καταί  τα  έίδίκοί τέρα  ορίζοί μένα  στο  αί ρθρο  5  της  παρουί σας, τα  δίκαίολογητίκαί  που
αναφέίρονταί κατωτέίρω125:
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22.1 Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 18:

22.1.1 α) Γία τις περιπτώσεις του άρθρου 18.1.1 της παρουί σας 
απόσπασμα  ποινικού  μητρώου,  ηί ,  έλλέίίψέί  αυτουί ,  ίσοδυναί μου  έγγραί φου  που  έκδίίδέταί  αποί
αρμοί δία δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί  αρχηί  του κραί τους μέίλους ηί  της χωί ρας καταγωγηί ς ηί  της χωί ρας οί που
έίίναί έγκατέστημέίνος ο προσφέίρων, αποί  το οποίίο προκυί πτέί οί τί πληρουί νταί αυτέίς οί απαίτηί σέίς, το
οποίίο να έίχέί έκδοθέίί έίως τρέίς (3) μηί νές πρίν αποί  την υποβοληί  του126126.  Η υποχρέωση προσκόμισης
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα πρόσωπα που ορίζονται στο αί ρθρο  18.1.1  της
παρουί σας.

22.1.2 β) Γία τίς πέρίπτωί σέίς του αί ρθρου 18.1.2 της παρουί σας:
πίστοποίητίκοί  που έκδίίδέταί αποί  την αρμοί δία αρχηί  του οίκέίίου κραί τους - μέίλους ηί  χωί ρας,

πέρίί  του οί τί έίχουν έκπληρωθέίί οί υποχρέωί σέίς του οίκονομίκουί  φορέία, οί σον αφοραί  στην καταβοληί
φοί ρων  (φορολογική  ενημερότητα)  καί  στην  καταβοληί  των  έίσφορωί ν  κοίνωνίκηί ς  ασφαί λίσης
(ασφαλιστική ενημερότητα), συί μφωνα μέ την ίσχυί ουσα νομοθέσίία του κραί τους έγκαταί στασης ηί
την έλληνίκηί  νομοθέσίία αντίίστοίχα, που να έίίναί έν ίσχυί  καταί  το χροί νο υποβοληί ς του, αί λλως, στην
πέρίίπτωση που δέν αναφέίρέταί σέ αυτοί  χροί νος ίσχυί ος, που να έίχέί έκδοθέίί έίως τρέίς (3) μηί νές πρίν
αποί  την υποβοληί  του127.

Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα τα σχέτίκαί  δίκαίολογητίκαί  που
υποβαί λλονταί έίίναί:

β1) πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας,  που  έκδίίδέταί  από  την  Ανεξάρτητη
Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).  Οί  αλλοδαποίί  προσφέίροντές  θα  υποβαί λλουν  υπέυί θυνη
δηί λωση128 πέρίί  του οί τί  δέν έίχουν υποχρέίωση καταβοληί ς  φοί ρων στην Ελλαί δα.  Σέ πέρίίπτωση που
έίχουν τέίτοία υποχρέίωση θα υποβαί λλουν σχέτίκοί  αποδέίκτίκοί  της  Α.Α.Δ.Ε.
[Από την 31η.10.2020 όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται
να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)
μέσω  της  διαλειτουργικότητας  των  πληροφοριακών  τους  συστημάτων  με  το  Κέντρο
Διαλειτουργικότητας  της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Σε
περίπτωση υλοποίησης  της  ως  άνω  διαλειτουργικότητας,  η  α.α.  αναζητά  αυτεπάγγελτα το  σχετικό
αποδεικτικό ενημερότητας]129

Εφοί σον  η  α.α.  έπίτρέίπέί  την υποβοληί  προσφορωί ν,  οί ταν μοί νο  μίκραί  ποσαί  των φοί ρων δέν έίχουν
καταβληθέίί,  συί μφωνα μέ την παραί γραφο 18.1.4 της παρουί σας, προσκομίίζέταί αποί  τον οίκονομίκοί
φορέία βέβαίίωση οφέίληί ς αποί  την ΑΑΔΕ.

β2) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από τον  e-ΕΦΚΑ. 
Είδίκοί τέρα οί  Έλληνές  μέλέτητέίς  -  φυσίκαί  προί σωπα υποβαί λλουν  σχέτίκοί  πίστοποίητίκοί  γία  την
καί λυψη κυί ρίας καί έπίκουρίκηί ς ασφαί λίσηί ς τους. Οί έγκατέστημέίνές στην Ελλαί δα έταίρέίίές / Γραφέίία
Μέλέτωί ν  υποβαί λλουν  αποδέίκτίκοί  ασφαλίστίκηί ς  ένημέροί τητας  αποί  τον  eΕΦΚΑ  (κυί ρίας  καί
έπίκουρίκηί ς  ασφαί λίσης)  γία  το προσωπίκοί  τους  μέ  σχέίση  έξαρτημέίνης  έργασίίας.  Δέν αποτέλουί ν
αποί δέίξη ένημέροί τητας της προσφέίρουσας έταίρίίας, αποδέίκτίκαί  ασφαλίστίκηί ς ένημέροί τητας  των
φυσίκωί ν προσωί πων- μέλέτητωί ν που στέλέχωί νουν το πτυχίίο της έταίρίίας ως έταίίροί. Οί αλλοδαποίί
προσφέίροντές (φυσίκαί  καί νομίκαί  προί σωπα), που δέν υποβαί λουν τα αί νω αποδέίκτίκαί , υποβαί λλουν
έπίπλέίον  υπέυί θυνη  δηί λωση  πέρίί  του  οί τί  δέν  απασχολουί ν  προσωπίκοί ,  γία  το  οποίίο  υπαί ρχέί
υποχρέίωση  ασφαί λίσης  σέ  ημέδαπουί ς  ασφαλίστίκουί ς  οργανίσμουί ς.  Αν  απασχολουί ν  τέίτοίο
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προσωπίκοί , πρέίπέί να υποβαί λλουν σχέτίκοί  αποδέίκτίκοί  ασφαλίστίκηί ς ένημέροί τητας έκδίδοί μένο αποί
τον eΕΦΚΑ.

[Οι  Δημόσιες  Υπηρεσίες  και  οι  υπηρεσίες  φορέων  Γενικής  Κυβέρνησης,  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  οικ.
17535/Δ1.6002  (Β  1754/2020)  (άρθρο  7),  εφόσον  έχουν  πιστοποιηθεί  σύμφωνα  με  την  οριζόμενη
διαδικασία  δύναται  να  αναζητούν  αυτεπαγγέλτως  το  αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας.  Σε
αυτήν την περίπτωση το παρόν σημείο διαμορφώνεται αναλόγως]. 

Εφοί σον  η  α.α.  έπίτρέίπέί  την  υποβοληί  προσφορωί ν,  οί ταν  μοί νο  μίκραί  ποσαί  των  ασφαλίστίκωί ν
έίσφορωί ν δέν έίχουν καταβληθέίί, συί μφωνα μέ την παραί γραφο 18.1.4 της παρουί σας, προσκομίίζέταί
αποί  τον οίκονομίκοί  φορέία βέβαίίωση οφέίληί ς αποί  τον eΕΦΚΑ. 

β3) υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ γία την αθέίτηση των υποχρέωί σέωί ν του οί σον αφοραί
στην καταβοληί  φοί ρων ηί  έίσφορωί ν κοίνωνίκηί ς ασφαί λίσης.

22.1.3 γ) Γία τίς πέρίπτωί σέίς του αί ρθρου 18.1.5 της παρουί σας: 
Γία την πέρίίπτωση β’130, πίστοποίητίκοί  που έκδίίδέταί αποί  την αρμοί δία δίκαστίκηί  ηί  δίοίκητίκηί

αρχηί  του οίκέίίου κραί τους μέίλους ηί  χωί ρας,  το οποίίο να έίχέί έκδοθέίί έίως τρέίς (3) μηί νές πρίν αποί  την
υποβοληί  του131131.  Είδίκοί τέρα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην
Ελλάδα, 

 γ1) «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»132132  μέ το οποίίο βέβαίωί νέταί
οί τί δέν τέλουί ν υποί  πτωί χέυση, πτωχέυτίκοί  συμβίβασμοί  ηί  υποί  αναγκαστίκηί  δίαχέίίρίση ηί
οί τί δέν έίχουν υπαχθέίί  σέ δίαδίκασίία έξυγίίανσης, καθωί ς καί  οί τί το νομίκοί  προί σωπο δέν
έίχέί τέθέίί  υποί  έκκαθαί ρίση μέ δίκαστίκηί  αποί φαση.. Το έν λοί γω πίστοποίητίκοί   έκδίίδέταί
αποί  το οίκέίίο Πρωτοδίκέίίο της έίδρας του οίκονομίκουί  φορέία, 

 γ2)  Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων,  συί μφωνα μέ τίς
κέίίμένές  δίαταί ξέίς,  ως  καί θέ  φοραί  ίσχυί ουν.  Οί  μέλέτητέίς  -  φυσίκαί  προί σωπα  δέν
προσκομίίζουν πίστοποίητίκοί  πέρίί μη θέίσέως σέ έκκαθαί ρίση. 

 γ3)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/Επιχείρησης”  από  την
ηλεκτρονική  πλατφόρμα της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Εσόδων,  οί πως αυταί
έμφανίίζονταί  στο  taxisnet,   αποί  την  οποίία  να  προκυί πτέί  η  μη  αναστοληί  της
έπίχέίρηματίκηί ς δραστηρίοί τηταί ς τους.

Προκέίμέίνου  γία  τα  σωματέίία  καί  τους  συνέταίρίσμουί ς,  το  Ενίαίίο  Πίστοποίητίκοί
Δίκαστίκηί ς Φέρέγγυοί τητας έκδίίδέταί γία τα σωματέίία αποί  το αρμοί δίο Πρωτοδίκέίίο, καί
γία τους συνέταίρίσμουί ς γία το χρονίκοί  δίαί στημα έίως τίς 31.12.2019 αποί  το Είρηνοδίκέίίο
καί μέταί  την παραπαί νω ημέρομηνίία αποί  το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Γία τίς πέρίπτωί σέίς α’, γ’, δ’, έ’, στ’, ζ’ καί η’133, υπεύθυνη δήλωση του προσφέίροντος  οί τί δέν
συντρέίχουν στο προί σωποί  του οί ορίζοί μένοί λοίγοί αποκλέίσμουί . 134

ε) Γία  την  περίπτωση  θ’135,  πιστοποιητικό αρμοί δίας  αρχηί ς.  Είδίκαί  γία  τους
έγκατέστημέίνους στην Ελλαί δα  μελετητές -  φυσικά πρόσωπα,  προσκομίίζέταί πίστοποίητίκοί  του
Τ.Ε.Ε.,  ηί  του αντίίστοίχου έπίμέλητηρίίου (οί ταν αυτοί  έίχέί πέίθαρχίκέίς  έξουσίίές έπίί  των μέλωί ν του)
πέρίί  μη  δίαί πραξης  παραπτωί ματος,  γία  το  οποίίο  έπίβληί θηκέ  πέίθαρχίκηί  ποίνηί .  Τα  Γραφέίία  /
Εταίρέίίές  Μέλέτωί ν,  καθωί ς  καί  τα  φυσίκαί  προί σωπα-μέλέτητέίς,  ανέξαί ρτητα  αποί  την  χωί ρα

-σελίδα  46 -

 



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

έγκαταί στασης  (Ελλαί δα  ηί  αλλοδαπηί ),  τα  οποίία  δέν  υποί κέίνταί  στους  αί νω  πέίθαρχίκουί ς  φορέίίς,
υποβαί λουν πίστοποίητίκοί  του φορέία στον οποίίο υποί κέίνταί, έφοί σον αυτοί ς έίχέί πέίθαρχίκέίς έξουσίίές
στα μέίλη του, δίαφορέτίκαί  υποβαί λουν υπέυί θυνη δηί λωση οί τί: α) δέν υπαί ρχέί πέίθαρχίκοί ς φορέίας καί
β) δέν έίχουν δίαπραί ξέί σοβαροί  έπαγγέλματίκοί  παραί πτωμα. 

Μέταί  τη ληί ξη των μέταβατίκωί ν προθέσμίωί ν του αί ρθρου 39 του π.δ. 71/2019 καί την πληί ρη έίναρξη
ίσχυί ος  των  δίαταί ξέωί ν  του  τέλέυταίίου,  γία  τίς  έγγέγραμμέίνές  στο  Μ.Η.Μ.Ε.Δ.Ε.  μέλέτητίκέίς
έπίχέίρηί σέίς,  η  μη  συνδρομηί  του  ως  αί νω  λοί γου  αποκλέίσμουί  πέρίί  σοβαρουί  έπαγγέλματίκουί
παραπτωί ματος,  αποδέίκνυί έταί  μέ την υποβοληί  του πίστοποίητίκουί  του Τμηί ματος ΙΙ  του έν λοί γω
μητρωί ου που συνίσταί  έπίίσημο καταί λογο, συί μφωνα μέ τα έίδίκοί τέρα προβλέποί μένα στο αί ρθρο 24
του ως αί νω π.δ.

22.1.4  Αν το κραί τος μέίλος ηί  χωί ρα δέν έκδίίδέί τέίτοίου έίίδους έίγγραφα ηί  πίστοποίητίκαί  ηί  οί που αυταί
δέν  καλυί πτουν οί λές τίς πέρίπτωί σέίς που αναφέίρονταί ως αί νω, υποί  22.1.1, 22.1.2 καί 22.1.3 πέρ. β',
το έίγγραφο ηί  το πίστοποίητίκοί  μπορέίί να αντίκαθίίσταταί αποί  έίνορκη βέβαίίωση ηί , στα κραί τη μέίλη ηί
στίς  χωί ρές  οί που  δέν προβλέίπέταί  έίνορκη βέβαίίωση,  αποί  υπέυί θυνη δηί λωση του ένδίαφέρομέίνου
ένωί πίον αρμοί δίας δίκαστίκηί ς ηί  δίοίκητίκηί ς αρχηί ς, συμβολαίογραί φου ηί  αρμοί δίου έπαγγέλματίκουί  ηί
έμπορίκουί  οργανίσμουί  του  κραί τους  μέίλους  ηί  της  χωί ρας  καταγωγηί ς   ηί  της  χωί ρας  οί που  έίίναί
έγκατέστημέίνος ο οίκονομίκοί ς φορέίας.
Οί  αρμοί δίές  δημοί σίές  αρχέίς  παρέίχουν,  οί που  κρίίνέταί  αναγκαίίο,  έπίίσημη  δηί λωση  στην  οποίία
αναφέίρέταί οί τί δέν έκδίίδονταί τα έν λοί γω έίγγραφα ηί  τα πίστοποίητίκαί  ηί  οί τί τα έίγγραφα αυταί  δέν
καλυί πτουν οί λές τίς πέρίπτωί σέίς που αναφέίρονταί ανωτέίρω. 
Οί έπίίσημές δηλωί σέίς καθίίστανταί δίαθέίσίμές μέίσω του έπίγραμμίκουί  αποθέτηρίίου πίστοποίητίκωί ν
(e-Certis)136136 του αί ρθρου 81 του ν. 4412/2016.

22.1.5 στ)  Γία  την  πέρίίπτωση  του  αί ρθρου  18.1.9  της  παρουί σας,  υπέυί θυνη  δηί λωση  του
προσφέίροντος οί τί δέν έίχέί έκδοθέίί σέ βαί ρος του η κυί ρωση του ορίζοί ντίου αποκλέίσμουί , συί μφωνα τίς
δίαταί ξέίς της κέίίμένης νομοθέσίίας .

22.2 Δικαιολογητικά πλήρωσης κριτηρίων επιλογής:

22.2.1 Προς αποί δέίξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους :

(α) οί προσφέίροντές που έίίναί έγκατέστημέίνοί στην Ελλαί δα υποβαί λλουν Πτυχίίο Μέλέτητηί  ηί
Γραφέίίων  Μέλέτωί ν  μέίχρί  την  ληί ξη  της  μέταβατίκηί ς  πέρίοί δου  ίσχυί ος  του  π.δ.  71/2019
συί μφωνα μέ το αί ρθρο 39 αυτουί  καί αποί  την πληί ρη έίναρξη ίσχυί ος του τέλέυταίίου, βέβαίίωση
έγγραφηί ς  στο  Τμηί μα  Ι  του  Μητρωί ου  Μέλέτητίκωί ν  Επίχέίρηί σέων  Δημοσίίων  Έργων
(ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε.)137 γία τίς αντίίστοίχές κατηγορίίές μέλέτωί ν, ως έξηί ς: 

1 στην κατηγορίία μέλέίτης 16: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π/Ύ πληί ρους μέλέίτης 15.748,87 €)

2 στην κατηγορίία μέλέίτης 13: ΎΔΡΑΎΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π/Ύ πληί ρους μέλέίτης 79.470,41 €)

3 στην κατηγορίία μέλέίτης 08: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π/Ύ πληί ρους μέλέίτης 38.015,74 €)

4 στην κατηγορίία μέλέίτης 25: ΦΎΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π/Ύ πληί ρους μέλέίτης 8.992,50€)

5 στην κατηγορίία μέλέίτης 21: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π/Ύ πληί ρους μέλέίτης 28.584,06 €)
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6 στην κατηγορίία μέλέίτης 09: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Π/Ύ πληί ρους μέλέίτης
9.910,45 €)

(β) Οί προσφέίροντές που έίίναί έγκατέστημέίνοί  σέ λοίπαί  κραί τη μέίλη της Ευρωπαίϊκηί ς Ένωσης
υποβαί λλουν  τίς  δηλωί σέίς  καί  πίστοποίητίκαί  που  πέρίγραί φονταί  στο  Παραί ρτημα  XI  του
Προσαρτηί ματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

(γ) Οί προσφέίροντές που έίίναί έγκατέστημέίνοί σέ κραί τος μέίλος του Ευρωπαίϊκουί  Οίκονομίκουί
Χωί ρου (Ε.Ο.Χ) ηί  σέ τρίίτές χωί ρές που έίχουν υπογραί ψέί καί κυρωί σέί τη ΣΔΣ, στο βαθμοί  που η υποί
αναί θέση  δημοί σία  συί μβαση  καλυί πτέταί  αποί  τα  Παραρτηί ματα  1,  2,  4,  5,  6  καί  7  καί  τίς  γένίκέίς
σημέίωί σέίς του σχέτίκουί  μέ την Ένωση Προσαρτηί ματος I της ως αί νω Συμφωνίίας, ηί  σέ τρίίτές χωί ρές
που  δέν  έμπίίπτουν  στην  προηγουί μένη  πέρίίπτωση  καί  έίχουν  συναί ψέί  δίμέρέίίς  ηί  πολυμέρέίίς
συμφωνίίές  μέ  την  Ένωση  σέ  θέίματα  δίαδίκασίωί ν  αναί θέσης  δημοσίίων  συμβαί σέων,  υποβαί λλουν
πίστοποίητίκοί  αντίίστοίχου έπαγγέλματίκουί  ηί  έμπορίκουί  μητρωί ου. Στην πέρίίπτωση που χωί ρα δέν
τηρέίί  τέίτοίο  μητρωί ο,  το  έίγγραφο  ηί  το  πίστοποίητίκοί  μπορέίί  να  αντίκαθίίσταταί  αποί  έίνορκη
βέβαίίωση ηί , στα κραί τη - μέίλη ηί  στίς χωί ρές οί που δέν προβλέίπέταί έίνορκη βέβαίίωση, αποί  υπέυί θυνη
δηί λωση του ένδίαφέρομέίνου ένωί πίον αρμοί δίας δίκαστίκηί ς ηί  δίοίκητίκηί ς αρχηί ς, συμβολαίογραί φου ηί
αρμοί δίου έπαγγέλματίκουί  ηί  έμπορίκουί  οργανίσμουί  της χωί ρας καταγωγηί ς ηί  της χωί ρας οί που έίίναί
έγκατέστημέίνος  ο  οίκονομίκοί ς  φορέίας  οί τί  δέν  τηρέίίταί  τέίτοίο  μητρωί ο  καί  οί τί  ασκέίί  τη
δραστηρίοί τητα του αί ρθρου 17.1 της παρουί σας.

Τα ως αί νω δίκαίολογητίκαί  υποί  α), β) καί γ) γίίνονταί αποδέκταί , έφοί σον έίχουν έκδοθέίί  έίως τρίαί ντα
(30) έργαί σίμές ημέίρές πρίν αποί  την υποβοληί  τους, έκτοί ς αν συί μφωνα μέ τίς έίδίκοί τέρές δίαταί ξέίς
αυτωί ν φέίρουν συγκέκρίμέίνο χροί νο ίσχυί ος138138.

22.2.2  Η Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδέίκνυί έταί ως ακολουί θως 139: 

Γία την αποί δέίξη της οίκονομίκηί ς καί χρηματοοίκονομίκηί ς έπαί ρκέίας του αί ρθρου 19.2 οί οίκονομίκοίί
φορέίίς  προσκομίίζουν ασφαλίστηί ρίο συμβοί λαίο σέ ίσχυί  που θα αφοραί  ασφαί λίση έπαγγέλματίκηί ς
έυθυί νης  έίναντί  παντοί ς  τρίίτου,  μέ  έλαί χίστα  οί ρία  έυθυί νης  €  100.000  αναί  αξίίωση  καί  €  350.000
αθροίστίκαί  γία οί λη την ασφαλίστίκηί  πέρίίοδο.
Το  Ασφαλίστηί ρίο  θα  έίίναί  συί μφωνο  μέ  αποδέκταί  δίέθνηί  προί τυπα  καί  δέν  θα  πέρίλαμβαί νέί
καταχρηστίκουί ς  οί ρους  σέ  οί ,τί  αφοραί  έξαίρέίσέίς  ηί  προυϊ ποθέίσέίς  αποζημίίωσης.  Καταί  τα  λοίπαί
συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 25 του Π.Δ.70/2019.

Οί  οίκονομίκοίί  φορέίίς  που  έίίναί  έγγέγραμμέίνοί  σέ  επίσημους  καταλόγους  ηί  δίαθέίτουν
πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμουί ς  πίστοποίίησης  που  συμμορφωί νονταί  μέ  τα  έυρωπαίϊκαί  προί τυπα
πίστοποίίησης,  καταί  την έίννοία  του Παραρτηί ματος  VII του Προσαρτηί ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουί ν  να  προσκομίίζουν  στίς  αναθέίτουσές  αρχέίς  πίστοποίητίκοί  έγγραφηί ς  έκδίδοί μένο  αποί  την
αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  που έκδίίδέταί αποί  τον αρμοί δίο οργανίσμοί  πίστοποίίησης, καταί  τα
ορίζοί μένα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παραί γραφο  22.2.6 του παροί ντος αί ρθρου.

Οί αλλοδαποίί οίκονομίκοίί φορέίίς που δέν έίίναί έγγέγραμμέίνοί σέ έπίίσημους καταλοίγους ηί  δίαθέίτουν
πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμουί ς  πίστοποίίησης καταί  τα ανωτέίρω,  υποβαί λλουν ως δίκαίολογητίκαί
έίνα ηί  πέρίσσοί τέρα αποί  τα αποδέίκτίκαί  μέίσα που προβλέίπονταί στο Μέίρος ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ

-σελίδα  48 -

 



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

του ν. 4412/2016.

Εαί ν ο οίκονομίκοί ς φορέίας, γία βαί σίμο λοίγο, δέν έίίναί σέ θέίση να υποβαί λλέί τα δίκαίολογητίκαί  που
ζητέίί  η  αναθέίτουσα  αρχηί ,  μπορέίί  να  αποδέίκνυί έί  την  οίκονομίκηί  καί  χρηματοοίκονομίκηί  του
έπαί ρκέία μέ οποίοδηί ποτέ αί λλο έίγγραφο, το οποίίο η αναθέίτουσα αρχηί  κρίίνέί καταί λληλο.

22.2.3 Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδέίκνυί έταί ως ακολουί θως140:
Οί οίκονομίκοίί φορέίίς προσκομίίζουν (έντοί ς του φακέίλου της “Τέχνίκηί ς Προσφοραί ς”):

(1) Πίνακα των στελεχών της Ομάδας Μελέτης, μέ βαί ση τα αναφέροί μένα στην παραί γραφο
19.3 της παρουί σας, συί μφωνα μέ το ακοί λουθο Ύποί δέίγμα:

Α
/
Α

Ονοματεπώνυμο Μέλους
Ομάδας Μελέτης

Κατηγορία
μελέτης

Ετη
εμπειρίας Ειδική επαγγελματική εμπειρία

Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος /
Μελετητικό Πτυχίο /

κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο για την
απόδειξη της ικανότητας εκπλήρωσης 

των απαιτήσεων

Το μέίλος της “Ομαί δας Μέλέίτης” στην Κατηγορίία 13: ΎΔΡΑΎΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, θα έίίναί ο Συντονίστηί ς –
Ύπέυί θυνος  της  Μέλέίτης,  ο  οποίίος  θα  ορίίζέταί  μέ  τον  αναπληρωτηί  του  μέ  σχέτίκηί  δηί λωση  του
Οίκονομίκουί  Φορέία..

(2) Πίνακα  Συμβάσεων των στέλέχωί ν  της  Ομαί δας  Μέλέίτης,  μέ  βαί ση  τα  αναφέροί μένα  στην
παραί γραφο 19.3 της παρουί σας, συί μφωνα μέ το ακοί λουθο Ύποί δέίγμα:

Α/
Α

Στέλεχος
Ομάδας
Μελέτης

Τίτλος
Συνοπτική
Περιγραφή

αντικειμένου

Παραλήπτης
Περίοδος

Υλοποίησης Στάδιο Υλοποίησης Οικονομική αξία
Ποσοστό
συμμε
τοχής
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Ο Πίνακας περιλαμβάνει μελέτες που συμβασιοποιήθηκαν την τελευταία 5ετία (2021, 2020, 2019,
2018, 2017), από κάθε μέλος της Ομάδας Μελέτης. Ο Πίνακας αναφέρεται σε σχετικές Συμβάσεις
και περιγράφεται το αντικείμενο τους, η αξία τους, η περίοδος και το στάδιο υλοποίησης τους, με
αναφορά του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής σε αυτές του
μέλους της Ομάδας Μελέτης.
Ο  παραπαί νω  Πίίνακας  θα  συνοδέυί έταί,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  μέ  αναλυτίκηί  παρουσίίαση,  σέ
έίκταση οί χί μέγαλυί τέρη των δυί ο (2) σέλίίδων Α4 γία καί θέ Συί μβαση/Μέλέίτη.

Από  τον  Προσωρινό  Ανάδοχο  και  μόνο,  στη  φάση  της  προσκόμισης  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης,  ως  στοιχείο  τεκμηρίωσης  για  την  κάθε  εγγραφή  του  παραπάνω  Πίνακα,
υποβάλλoνται: 

(i)εάν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή/Αναθέτων Φορέας, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή (συμβάσεις, έγγραφα/αλληλογραφία από τα οποία να προκύπτει το
στάδιο υλοποίησης, βεβαιώσεις περαίωσης, καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα παραλαβής κ.λ.π.) 

(ii)εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, Βεβαίωση του ιδιώτη εργοδότη ή εφόσον τούτο δεν
είναι  δυνατόν,  Υπεύθυνη  Δήλωση του  Οικονομικού  Φορέα,  οι  οποίες  (Βεβαίωση ή  Υπεύθυνη
Δήλωση) θα συνοδεύονται από νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα του δελτίου παροχής υπηρεσιών ή
τιμολογίου ή/και της αντίστοιχης σύμβασης.

Ο υποψηί φίος Αναί δοχος μπορέίί  να υποβαί λέί έκτοί ς των ανωτέίρω στοίχέίίων τέκμηρίίωσης καί καί θέ
αί λλο, καταί  την κρίίση του, στοίχέίίο τέκμηρίίωσης της έπαί ρκέίαί ς του, η καταλληλοί τητα των οποίίων σέ
καί θέ πέρίίπτωση θα κρίθέίί αποί  την Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί .

(3) Βεβαίωση επίσκεψης στην περιοχή εκπόνησης της μελέτης,  αντίίγραφο της οποίίας θα
υποβληθέίί μέ την προσφοραί  του συμμέτέίχοντα, επί ποινή αποκλεισμού. 
Γία την έπίίσκέψη-ένημέίρωση στην πέρίοχηί  έκτέίλέσης του έίργου,  οί  συμμέτέίχοντές θα πρέίπέί  να
παρέυρίίσκονταί  την  14-01-2022,  ημέίρα  Παρασκευή καί  ωί ρα  10:00π.μ.,  στην  οδοί  Ελλης  (&
Αθ.Δίαί κου) στην έίίσοδο του σχολ. Συγκροτηί ματος των 1ου Γυμνασίίου & 1ου Λυκέίίου Καματέρουί . Η
συμμέτοχηί  των  δίαγωνίζομέίνων,  έίίτέ  αυτοπροσωί πως  έίίτέ  μέίσω  έκπροσωί που,  στην  έν  λοί γω
δίαδίκασίία  έίίναί  υποχρέωτίκηί ,  προκέίμέίνου  αποδέδέίγμέίνα  να  έίχουν  λαί βέί  γνωί ση  των
ίδίαίτέροτηί των του τοί που έκτέίλέσης του έίργου της μέλέίτης που θα έκπονηθέίί.  Οί δίαγωνίζοί μένοί
οφέίίλουν να γνωστοποίηί σουν το ένδίαφέίρον τους γία τη συμμέτοχηί  τους στην έπίίσκέψη-ένημέίρωση,
συμπληρωί νοντας  το  σχέτίκοί  έίντυπο  “ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ”  καί  υποβαί λλοντας  το,  ψηφίακαί
υπογέγραμμέίνο, μέίσω της λέίτουργίκοί τητας της «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» της πλατφοί ρμας του δίαγωνίσμουί
του συστηί ματος ΕΣΗΔΗΣ έίως καί την Τέταί ρτη 12 Ιανουαρίίου 2022 (12/01/2022). 
Την  ημέίρα  της  έπίίσκέψης  οί  συμμέτέίχοντές  θα  προσκομίίσουν  σέ  δυί ο  αντίίτυπα  την  παραπαί νω
“ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ” προκέίμέίνου, μέταί  το πέίρας αυτηί ς, να υπογραφουί ν καί σφραγίστουί ν αποί
την  Αναθέίτουσα  Αρχηί  καί  να  λαί βουν  αποί  έίνα  αντίίγραφο  ο  καθέίνας  (Οίκονομίκοί ς  Φορέίας  καί
Αναθέίτουσα Αρχηί ).
Το υπογέγραμμέίνο καί σφραγίσμέίνο αποί  την Αναθέίτουσα Αρχηί  έίντυπο “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ” θα
υποβληθέίί αποί  τους δίαγωνίζοί μένους ψηφίοποίημέίνο (σκαναρίσμέίνο), επί ποινή αποκλεισμού, μαζίί
μέ την Προσφοραί  τους στην πλατφοί ρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
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Η Αναθέίτουσα Αρχηί  θα δίαβίβαί σέί  στην Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί  τίς  έίντυπές βέβαίωί σέίς  πρίν  την
αποσφραί γίση των οίκονομίκωί ν προσφορωί ν.

Οί  οίκονομίκοίί  φορέίίς  που  έίίναί  έγγέγραμμέίνοί  σέ  επίσημους  καταλόγους  ηί  δίαθέίτουν
πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμουί ς  πίστοποίίησης  που  συμμορφωί νονταί  μέ  τα  έυρωπαίϊκαί  προί τυπα
πίστοποίίησης,  καταί  την έίννοία  του Παραρτηί ματος  VII του Προσαρτηί ματος Α΄  του ν.  4412/2016,
μπορουί ν  να  προσκομίίζουν  στίς  αναθέίτουσές  αρχέίς  πίστοποίητίκοί  έγγραφηί ς  έκδίδοί μένο  αποί  την
αρμοί δία αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  που έκδίίδέταί αποί  τον αρμοί δίο οργανίσμοί  πίστοποίίησης, καταί  τα
ορίζοί μένα στο αί ρθρο 83 ν. 4412/2016 καί στην παραί γραφο 22.2.6 του παροί ντος αί ρθρου.

Οί αλλοδαποίί οίκονομίκοίί φορέίίς που δέν έίίναί έγγέγραμμέίνοί σέ έπίίσημους καταλοίγους ηί  δίαθέίτουν
πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμουί ς  πίστοποίίησης καταί  τα ανωτέίρω,  υποβαί λλουν ως δίκαίολογητίκαί
έίνα ηί  πέρίσσοί τέρα αποί  τα αποδέίκτίκαί  μέίσα που προβλέίπονταί στο Μέίρος ΙΙ του Παραρτηί ματος ΧΙΙ
του ν. 4412/2016.

22.2.4  Δικαιολογητικά για πρότυπα διασφάλισης ποιότητας141141

Γία την αποί δέίξη της συμμοί ρφωσηί ς τους μέ προί τυπα δίασφαί λίσης ποίοί τητας της παραγραί φου 19.4,
προσκομίίζέί Πίστοποίητίκοί  σέ ίσχυί  γία Συί στημα Δίαχέίίρίσης Ποίοί τητας ανταποκρίνοί μένο στίς απαί-
τηί σέίς του ISO 9001 ηί  ίσοδυί ναμο αυτουί , μέ πέδίίο έφαρμογηί ς την παροχηί  μέλέτητίκωί ν υπηρέσίωί ν
στη ζητουί μένη κατηγορίία μέλέίτης, συί μφωνα μέ τα αναφέροί μένα στο αί ρθρο 82 του Ν. 4412/2016.

Η αναθέίτουσα αρχηί  αναγνωρίίζέί ίσοδυί ναμα πίστοποίητίκαί  που έίχουν έκδοθέίί αποί  φορέίίς δίαπίστέυ-
μέίνους αποί  ίσοδυί ναμους Οργανίσμουί ς δίαπίίστέυσης, έδρέυί οντές καί σέ αί λλα κραί τη - μέίλη. Επίίσης,
καί νέί δέκταί  αί λλα αποδέίκτίκαί  στοίχέίία γία ίσοδυί ναμα μέίτρα δίασφαί λίσης ποίοί τητας, έφοί σον ο έν-
δίαφέροί μένος οίκονομίκοί ς φορέίας δέν έίίχέ τη δυνατοί τητα να αποκτηί σέί τα έν λοί γω πίστοποίητίκαί
έντοί ς των σχέτίκωί ν προθέσμίωί ν γία λοί γους γία τους οποίίους δέν έυθυί νέταί ο ίίδίος, υποί  την προ -
υϊ ποί θέση οί τί ο οίκονομίκοί ς φορέίας αποδέίκνυί έί οί τί τα προτέίνοί μένα μέίτρα δίασφαί λίσης ποίοί τητας
πληρουί ν τα απαίτουί μένα προί τυπα δίασφαί λίσης ποίοί τητας.

22.2.5 Οί  οίκονομίκοίί  φορέίίς  που  έίίναί  έγγέγραμμέίνοί  σέ  έπίίσημους  καταλοίγους  ηί  δίαθέίτουν
πίστοποίητίκοί  αποί  οργανίσμουί ς  πίστοποίίησης  που  συμμορφωί νονταί  μέ  τα  έυρωπαίϊκαί  προί τυπα
πίστοποίίησης,  καταί  την έίννοία  του  Παραρτηί ματος  VII  του  Προσαρτηί ματος  Α'  του  ν.  4412/2016,
μπορουί ν,  γία  την  έκαί στοτέ  συί μβαση,  να  υποβαί λλουν  στίς  αναθέίτουσές  αρχέίς  πίστοποίητίκοί
έγγραφηί ς  έκδίδοί μένο αποί  την αρμοί δία  αρχηί  ηί  το πίστοποίητίκοί  που έκδίίδέταί  αποί  τον αρμοί δίο
οργανίσμοί  πίστοποίίησης.
Στα πίστοποίητίκαί  αυταί  αναφέίρονταί τα δίκαίολογητίκαί  βαί σέί των οποίίων έίγίνέ η έγγραφηί  των έν
λοίγω οίκονομίκωί ν φορέίων στον έπίίσημο καταί λογο ηί  η πίστοποίίηση καί η καταί ταξη στον έν λοίγω
καταί λογο. 
Η πίστοποίουί μένη έγγραφηί  στους έπίίσημους καταλοί γους αποί  τους αρμοί δίους οργανίσμουί ς ηί  το
πίστοποίητίκοί ,  που  έκδίίδέταί  αποί  τον  οργανίσμοί  πίστοποίίησης,  συνίσταί  τέκμηί ρίο
καταλληλοί τητας οί σον αφοραί  τίς απαίτηί σέίς ποίοτίκηί ς έπίλογηί ς, τίς οποίίές καλυί πτέί ο έπίίσημος
καταί λογος ηί  το πίστοποίητίκοί .
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους
απαλλάσσονται  από  την  υποχρέωση υποβολής  των δικαιολογητικών  που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
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Από την πλήρη έναρξη ισχύος του π.δ/τος 71/2019 το πιστοποιητικό του Τμήματος ΙΙ του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελεί πιστοποιητικό εγγραφής σε επίσημο κατάλογο  καί απαλλαί σσέί τους
έγγέγραμμέίνους  οίκονομίκουί ς  φορέίίς  αποί  την  προσκοί μίση  των  αποδέίκτίκωί ν  μέίσων  που
προβλέίπονταί στο έν λοί γω πίστοποίητίκοί .

22.2.6 Οίκονομίκοίί  φορέίίς που αποδέίκνυί ουν οί τί έκπληρωί νουν τα κρίτηί ρία έπίλογηί ς του αί ρθρου
19.2 καί 19.3, της παρουί σας, συμμέτέίχουν στην παρουί σα δίαδίκασίία αναί θέσης, ανέξαρτηί τως της
έγγραφηί ς καί της καταί ταξηί ς τους σέ συγκέκρίμέίνές ταί ξέίς των οίκέίίων μητρωί ων. 

22.3 Δικαιολογητικά νομιμοποίησης προσωρινού αναδόχου:
Σέ  πέρίίπτωση  νομίκουί  προσωί που,  υποβαί λλονταί  ηλέκτρονίκαί ,  μέίσω  της  λέίτουργίκοί τητας
«Επίκοίνωνίία», μέ θέίμα: “Δίκαίολογητίκαί  Προσωρίνουί  Αναδοίχου- Κατακυί ρωση’’, τα νομίμοποίητίκαί
έίγγραφα αποί  τα  οποίία  προκυί πτέί  η  έξουσίία  υπογραφηί ς  του νοί μίμου  έκπροσωί που καί  τα οποίία
πρέίπέί να έίχουν έκδοθέίί  έίως τρίαί ντα (30) έργαί σίμές ημέίρές πρίν αποί  την υποβοληί  τους, έκτοί ς αν
συί μφωνα μέ τίς έίδίκοί τέρές δίαταί ξέίς αυτωί ν φέίρουν συγκέκρίμέίνο χροί νο ίσχυί ος.

Α. Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίίζονταί:
i) στίς πέρίπτωί σέίς που ο οίκονομίκοί ς φορέίας έίίναί  νομικό πρόσωπο καί υποχρέουί ταί, καταί  την
κέίίμένη νομοθέσίία, να δηλωί νέί την έκπροσωί πηση καί τίς μέταβολέίς της στο ΓΕΜΗ142142

-  γία  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή του143143.  
 
-  γία την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, αρκέίί η
υποβοληί  Γενικού Πιστοποιητικού Μεταβολών, έφοί σον έίχέί έκδοθέίί  έίως τρέίς (3) μηί νές πρίν αποί
την υποβοληί  του

ii)  Στις λοιπές περιπτώσεις τα καταί  πέρίίπτωση νομίμοποίητίκαί  έίγγραφα συί στασης καί νοί μίμης
έκπροσωί πησης  (οί πως  καταστατίκαί ,  πίστοποίητίκαί  μέταβολωί ν,  αντίίστοίχα  ΦΕΚ,  αποφαί σέίς
συγκροί τησης  οργαί νων  δίοίίκησης  σέ  σωί μα,  κλπ.,  αναί λογα  μέ  τη  νομίκηί  μορφηί  του  οίκονομίκουί
φορέία),  συνοδέυοί μένα  αποί  υπέυί θυνη  δηί λωση  του  νοί μίμου  έκπροσωί που  οί τί  έξακολουθουί ν  να
ίσχυί ουν καταί  την υποβοληί  τους.

Σέ πέρίίπτωση που γία τη δίένέίργέία της παρουί σας δίαδίκασίίας αναί θέσης έίχουν χορηγηθέίί  έξουσίίές
σέ προί σωπο πλέίον  αυτωί ν  που  αναφέίρονταί  στα παραπαί νω  έίγγραφα των πέρίπτωί σέων  i καί  ii,
προσκομίίζέταί  έπίπλέίον  αποί φαση-  πρακτίκοί  του αρμοδίίου  καταστατίκουί  οργαί νου δίοίίκησης του
νομίκουί  προσωί που οί τί χορηγηί θηκαν οί σχέτίκέίς έξουσίίές. 

Β. Οί αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίίζουν τα προβλέποί μένα, καταί  τη νομοθέσίία της χωί ρας
έγκαταί στασης, αποδέίκτίκαί  έίγγραφα, καί έφοί σον δέν προβλέίπονταί, υπέυί θυνη δηί λωση  του νοί μίμου
έκπροσωί που, αποί  την οποίία αποδέίκνυί ονταί τα ανωτέίρω ως προς τη νοί μίμη συί σταση, μέταβολέίς καί
έκπροσωί πηση του οίκονομίκουί  φορέία.
Οί ως αί νω υπέυί θυνές δηλωί σέίς γίίνονταί αποδέκτέίς, έφοί σον έίχουν συνταχθέίί  μέταί  την κοίνοποίίηση
της προί σκλησης γία την υποβοληί  των δίκαίολογητίκωί ν.
Αποί  τα ανωτέίρω έίγγραφα πρέίπέί να προκυί πτουν η νοί μίμη συί σταση  του οίκονομίκουί  φορέία, οί λές οί
σχέτίκέίς τροποποίηί σέίς των καταστατίκωί ν, το/τα προί σωπο/α που δέσμέυί έί/ουν νοί μίμα την έταίρίία
καταί  την  ημέρομηνίία  δίένέίργέίας  του  δίαγωνίσμουί  (νοί μίμος  έκπροί σωπος,  δίκαίίωμα  υπογραφηί ς
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κλπ.),  τυχοί ν  τρίίτοί,  στους  οποίίους  έίχέί  χορηγηθέίί  έξουσίία  έκπροσωί πησης,  καθωί ς  καί  η  θητέίία
του/των ηί /καί των μέλωί ν του οργαί νου δίοίίκησης/ νοί μίμου έκπροσωί που.

Γ. Οί ένωί σέίς οίκονομίκωί ν φορέίων που υποβαί λλουν κοίνηί  προσφοραί ,  υποβαί λλουν τα παραπαί νω,
καταί  πέρίίπτωση δίκαίολογητίκαί , γία καί θέ οίκονομίκοί  φορέία που συμμέτέίχέί στην έίνωση, συί μφωνα
μέ τα έίδίκοί τέρα προβλέποί μένα στο αί ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Δ.  Σέ πέρίίπτωση που ο οίκονομίκοί ς φορέίας έίίναί φυσίκοί  προί σωπο / ατομίκηί  έπίχέίίρηση, έφοί σον
έίχουν χορηγηθέίί έξουσίίές σέ τρίίτα προί σωπα, προσκομίίζέταί έξουσίοδοί τηση του οίκονομίκουί  φορέία.

22.4  Επίσημαίίνέταί οί τί γίίνονταί αποδέκτέίς:
• οί έίνορκές βέβαίωί σέίς που αναφέίρονταί στην παρουί σα Δίακηί ρυξη, έφοί σον έίχουν συνταχθέίί

έίως τρέίς (3) μηί νές πρίν αποί  την υποβοληί  τους, 
• οί υπέυί θυνές δηλωί σέίς, έφοί σον έίχουν συνταχθέίί μέταί  την κοίνοποίίηση της προί σκλησης γία την

υποβοληί  των δίκαίολογητίκωί ν144 Σημέίωί νέταί  οί τί  δέν απαίτέίίταί  θέωί ρηση του γνησίίου  της
υπογραφηί ς τους.

Άρθρο 23: Υπεργολαβία

23.1 Ο προσφέίρων αναφέίρέί στην προσφοραί  του το τμηί μα της συί μβασης που προτίίθέταί να ανα -
θέίσέί υποί  μορφηί  υπέργολαβίίας σέ τρίίτους, καθωί ς καί τους υπέργολαί βους που προτέίίνέί. 

23.2 Η τηί ρηση των υποχρέωί σέων της παρ. 2 του αί ρθρου 18 του ν. 4412/2016 αποί  υπέργολαί βους δέν
αίίρέί την έυθυί νη του κυρίίου αναδοί χου.

23.3 .................................................................... 145

23.4 Αν το(α) τμηί μα(τα) της συί μβασης, το(α) οποίίο(α) ο προσφέίρων προτίίθέταί να αναθέίσέί υποί
μορφηί  υπέργολαβίίας σέ τρίίτους, υπέρβαίίνέί το ποσοστοί  του τρίαί ντα τοίς έκατοί  (30%)146  της συνολί-
κηί ς αξίίας της συί μβασης, η αναθέίτουσα αρχηί :

α) έπαληθέυί έί υποχρέωτίκαί  τη συνδρομηί  των λοί γων αποκλέίσμουί  του αί ρθρου 18 της παρουί -
σας γία τους υπέργολαί βους μέ το Ε.Ε.Ε.Σ.,

β) απαίτέίί υποχρέωτίκαί  αποί  τον προσφέίροντα να αντίκαταστηί σέί έίναν υπέργολαί βο, οί ταν αποί
την ως αί νω έπαληί θέυση προκυί πτέί οί τί συντρέίχουν λοί γοί αποκλέίσμουί  του. 
Άρθρο 24: Διάφορα

24.1 Οί προσφέίροντές, μέ την υποβοληί  της προσφοραί ς τους, αποδέίχονταί ανέπίφυί λακτα τους οί ρους
της παρουί σας Δίακηί ρυξης.

24.2 Η  Αναθέίτουσα  Αρχηί  ένημέρωί νέί  το  φυσίκοί  προί σωπο  που  υπογραί φέί  την  προσφοραί  ως
Προσφέίρων ηί  ως Νοί μίμος Εκπροί σωπος Προσφέίροντος, οί τί η ίίδία ηί  καί τρίίτοί, κατ’ έντοληί  καί γία
λογαρίασμοί  του,  θα  έπέξέργαί ζονταί  προσωπίκαί  δέδομέίνα  που  πέρίέίχονταί  στους  φακέίλους  της
προσφοραί ς καί τα αποδέίκτίκαί  μέίσα τα οποίία υποβαί λλονταί σέ αυτηί ν, στο πλαίίσίο του παροί ντος
Δίαγωνίσμουί ,  γία  το  σκοποί  της  αξίολοί γησης  των  προσφορωί ν  καί  της  ένημέίρωσης  έίτέρων
συμμέτέχοί ντων σέ αυτοί ν, λαμβαί νοντας καί θέ έυί λογο μέίτρο γία τη δίασφαί λίση του αποί ρρητου καί της
ασφαί λέίας της έπέξέργασίίας  των δέδομέίνων καί της προστασίίας  τους αποί  καί θέ  μορφηί ς  αθέίμίτη
έπέξέργασίία,  συί μφωνα  μέ  τίς  δίαταί ξέίς  της  κέίίμένης  νομοθέσίίας  πέρίί  προστασίίας  προσωπίκωί ν
δέδομέίνων. 
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24.2  Αν,  μετά  από  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 191 του ν.  4412/2016,  η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση της
μελέτης, προσκαλεί τον υποψήφιο, που κατατάχθηκε στην επόμενη θέση στον διαγωνισμό, στον οποίο
αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός την ολοκλήρωση της μελέτης,
με τους ίδιους όρους και  προϋποθέσεις και  βάσει  της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό.  Η
σύμβαση  εκτέλεσης  συνάπτεται,  εφόσον  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της
πρότασης  περιέλθει  στην  Προϊσταμένη  Αρχή  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη
πάροδος της προθεσμίας  θεωρείται  ως απόρριψη της πρότασης.  Αν αυτός δεν δεχθεί  την πρόταση
σύναψης σύμβασης,  η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί  τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης,
ακολουθώντας  κατά  τα  λοιπά  την  ίδια  διαδικασία.  Εφόσον  και  αυτός  απορρίψει  την  πρόταση,  η
Προϊσταμένη Αρχή προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.
Η διαδικασία της παρούσας μπορεί  να εφαρμόζεται  αναλογικά και  σε περίπτωση ολοκλήρωσης της
μελέτης, ύστερα από διάλυση της σύμβασης.

24.3 Γία την δίέξαγωγηί  του δίαγωνίσμουί  έίχέί έκδοθέίί η αποί  25/11/2021 (Συνέδρίία 47η – Πραί ξη 2η)
Γνωμοδοί τηση  του  Συμβουλίίου  Δημοί σίων  Εργων  –  Τμηί μα  Μέλέτωί ν  της  Γένίκηί ς  Γραμματέίίας
Ύποδομωί ν του Ύπ. Μέταφορωί ν καί Ύποδομωί ν, πέρίί  “Έγκρίσης έίδίκωί ν απαίτηί σέων οίκονομίκηί ς καί
χρηματοοίκονομίκηί ς έπαί ρκέίας καί τέχνίκηί ς καί έπαγγέλματίκηί ς ίκανοί τητας, που πρέίπέί να πληρουί ν
οί  Οίκονομίκοίί  Φορέίίς  γία  την  αναί θέση  της  συί μβασης  έκποί νησης  της  «Συί νθέτης  μέλέίτης  γία  τη
δίαχέίίρίση των ομβρίίων υδαί των της πέρίοχηί ς Γέροβουνοί  Δ.Κ. Καματέρουί , μέ την αναί πτυξη προί τυπου
υδροσυστηί ματος» στο πλαίίσίο υλοποίίησης του έίργου LIFE-IP AdaptInGR”, συί μφωνα μέ το αί ρθρο 77
παραί γραφος 3 του Ν4412/2016.147

24.4  Γία την παρουί σα δίαδίκασίία  έίχέί  έκδοθέίί  η  αποί φαση μέ αρ.πρωτ.  1003/30-11-2021  (ΑΔΑΜ
21REQ009636643, ΑΔΑ Ω5Η0Ω62-ΦΣΑ)  γία την αναί ληψη υποχρέίωσης/έίγκρίση δέίσμέυσης πίίστωσης
γία  το  οίκονομίκοί  έίτος  2021  καί  έίλαβέ  α/α 2021/1003  καταχωί ρησης  στο  βίβλίίο  έγκρίίσέων καί
έντολωί ν πληρωμηί ς της Δ.Ο.Ύ. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ’αριθμό 503/14-12-2021 (ΑΔΑ 6ΣΝΖΩ62-044) απόφαση Ο.Ε. 

Αγ.Ανάργυροι, 14-12-2021

ο Αντιδήμαρχος
της Τεχνικής Υπηρεσίας

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΑΝΑΚΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος  συμπληρώνει τον παρακάτω Πίνακα Συμμόρφωσης με την απόλυτη
ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων και τον επισυνάπτει,  επί ποινή αποκλεισμού, στον φάκελο
της Τεχνικής Προσφοράς του. 
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι απαιτήσεις, τα έγγραφα, οι προδιαγραφές κ.ο.κ.
που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή για την επάρκεια των Οικονομικών Φορέων και την
αξιολόγηση  των  Προσφορών  τους,  στοιχεία  τα  οποία  επί  ποινή  αποκλεισμού πρέπει  να
περιέχονται στον φάκελο “Τεχνική Προσφορά”.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή, π.χ. αριθμός σελίδας/σελίδων,
παράγραφος/παράγραφοι  ή  άλλος  πρόσφορος  και  απόλυτα  σαφής  τρόπος  και  όχι  γενικός  π.χ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ...,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ...,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  σε  αντίστοιχο  φύλλο  αναλυτικής
περιγραφής ή αναφορά μεθοδολογίας κ.λπ.  που θα παρατεθούν στην προσφορά του υποψηφίου
αναδόχου.
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της, τα πα-
ρεχόμενα από τους υποψήφιους στοιχεία, κατά την διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς τους. 

Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

1. Πίνακας των στελεχών της Ομάδας Μελέτης

Απαίτηση παρ. 19.3 (α)
Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με την παρ.22.2.3 (1)

2. Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος / Μελετητικό 
Πτυχίο / κάθε άλλο πρόσφορο έγγραφο για την 
απόδειξη της ικανότητας εκπλήρωσης των 
απαιτήσεων του Πίνακα των στελεχών της Ομάδας 
Μελέτης

Απαίτηση παρ. 19.3 (α)
Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με την παρ.22.2.3 (1)

3. Ορισμός Συντονιστή – Υπεύθυνου της Μελέτης με 
τον αναπληρωτή του

Απαίτηση παρ. 19.3 (α)
Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με την παρ.22.2.3 (1)

4. Πίνακας Συμβάσεων

Απαίτηση παρ. 19.3 (α)
Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με την παρ.22.2.3 (2)

5. Αναλυτική παρουσίαση, σε έκταση όχι μεγαλύτερη 
των δύο (2) σελίδων Α4, για κάθε Σύμβαση/Μελέτη
του Πίνακα Συμβάσεων

Απαίτηση παρ. 19.3 (α)
Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με την παρ.22.2.3 (2)
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

6. Κάθε άλλο, κατά την κρίση του Οικονομικού 
Φορέα, στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του

Απαίτηση παρ. 19.3 (α)
Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με την παρ.22.2.3 (2)

7. Βεβαίωση επίσκεψης στην περιοχή εκπόνησης της 
μελέτης

Απαίτηση παρ. 19.3 (β)
Αποδεικτικά μέσα σύμφωνα με την παρ.22.2.3 (3)

8. Κατανόηση του αντικειμένου και των στόχων της 
προς εκπόνηση μελέτης. Ανάλυση ανά κατηγορία 
μελέτης

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ1α
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(α)

9. Εντοπισμός θεμάτων ιδιαίτερης σημασίας και 
επισήμανση τυχόν προβλημάτων

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ1β
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(α)

10. Πρόταση επίλυσης των προβλημάτων 

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ1γ
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(α)

11. Παρουσίαση και ανάλυση απαιτούμενων 
δραστηριοτήτων ανά φάση και κατά στάδιο

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ2α
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(β)

12. Περιγραφή και ανάλυση των τυχόν προβλημάτων 
προτύπων / τυποποιημένων στοιχείων λειτουργίας 

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ2β
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(β)

13. Περιγραφή και ανάλυση των ενεργειών του 
Συντονιστή για την ενημέρωση, επικοινωνία και 
οργάνωση των οικονομικών φορέων, για την 
αλληλοτροφοδότηση των μελετών και τον 
καθορισμό σημείων ελέγχου για την παραγωγή της 
μελέτης

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ2γ
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(β)
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Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

15. Παρουσίαση της χρονικής αλληλουχίας των 
δραστηριοτήτων κατά φάσεις και στάδια.

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ3
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(γ)

16. Τεκμηρίωση του συνολικού χρόνου υλοποίησης, με
δεδομένα τα θέματα ιδιαίτερης σημασίας και τα 
προβλήματα, με αναφορά στα σημεία ελέγχου.

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ3
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(γ)

17. Κατανομή καθηκόντων, ευθυνών και υποχρεώσεων
της ομάδας μελέτης και του συντονιστή, σύμφωνα 
με τις απαιτούμενες δραστηριότητες ανά φάση και 
στάδια στον συνολικά απαιτούμενο χρόνο 

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ4α
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(δ)

18. Δράση του συντονιστή με τους υπεύθυνους 
έκαστης μελέτης.

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ4α
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(δ)

19. Παρουσίαση υποστηρικτικών ομάδων εργασίας ανά
μελέτη, σύμφωνα με τον Πίνακα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Διακήρυξης

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ4α
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(δ)

20. Αξιολόγηση της συνοχής των μελών της ένωσης 
και του συντονιστή τους (οργάνωση, προσόντα, 
εμπειρία, κοινωνικά χαρακτηριστικά και πλήθος 
συνεργασιών) 

Αξιολόγηση κριτηρίου Κ4β
Κάλυψη απαιτήσεων σύμφωνα και με την παρ.20.3.(ε)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την αξιολόγηση της οργάνωσης του Οικονομικού Φορέα και τη διαμόρφωση της βαθμολογίας
του κριτηρίου Κ4, οι τυχόν υποστηρικτικές Ομάδες εργασίας ανά μελέτη θα παρουσιάζονται,  επί
ποινή αποκλεισμού, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Α
/
Α

Ονοματεπώνυμο
μέλους Ομάδας

Εργασίας

Ειδικότητα
/

Ιδιότητα

Βαθμίδα εκπαίδευσης 
/ 

Τίτλος σπουδών

Θέση στην Ομάδα
Εργασίας/Αρμοδιότητα

Επαγγελματική 
σχέση με τον 
Οικονομικό Φρέα

Στοιχείο τεκμηρίωσης
συνεργασίας

π.χ. 
πολιτικός 
μηχανικός

π.χ. 
γραμματεια 
κή 
υποστήριξη

π.χ. πτυχίο 
πολιτικού 
μηχανικού, ΠΕ

π.χ. 
δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

π.χ. υπεύθυνος 
επιμετρήσεων

π.χ. υπεύθυνος 
ποιότητας

π.χ. εξωτερικός 
συνεργάτης

π.χ. υπάλληλος

π.χ. Υ.Δ. 
συνεργασίας

π.χ. αναλυτική 
σχετική περιοδική 
δήλωση

Από  τον  Προσωρινό  Ανάδοχο  και  μόνο,  στη  φάση  της  προσκόμισης  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης, θα πρέπει να υποβληθεί:

(i) για τα μέλη με εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον Οικονομικό Φορέα ή με μέλος της Ενωσης,
οποιοδήποτε  επίσημο  στοιχείο  τεκμηρίωσης  από  το  οποίο  να  προκύπτει  η  εξαρτημένη  σχέση
εργασίας τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο και κατά το χρόνο προσκόμισης των
δικαιολογητικών κατακύρωσης.

(ii) Υπεύθυνη Δήλωση  από καθέναν εξωτερικό συνεργάτη, ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας
για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, ότι γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί οι όροι
του παρόντος διαγωνισμού και οι εξ αυτού προκύπτουσες υποχρεώσεις.

(iii) Υπεύθυνη Δήλωση του Οικονομικού Φορέα ότι για τυχόν αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους
από Ομάδα Εργασίας κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, θα δηλωθεί άμεσα στην Αναθέτουσα
Αρχή ο λόγος αποχώρησης του και θα προσκομισθούν τα απαραίτητα στοιχεία του αντικαταστάτη
του, προκειμένου να λάβει την έγκριση της Υπηρεσίας.

(iv)  Οι  αντίστοιχοι  τίτλοι  σπουδών/πτυχία  για  τα  μέλη  που  έχει  δηλωθεί  ότι  κατέχουν  τέτοια
στοιχεία τεκμηρίωσης.

-σελίδα  58 -

 



11 Συμπληρωί νονταί τα στοίχέίία της αναθέίτουσας αρχηί ς Επίσημαίίνέταί οί τί οί αναθέίτοντές φορέίίς
που αποτέλουί ν αναθέίτουσές αρχέίς (π.χ. ΔΕΎΑ) έφαρμοί ζουν τίς κανονίστίκέίς δίαταί ξέίς (προί τυπα
τέυί χη) που έκδίίδονταί, κατ’ έξουσίοδοί τηση του αί ρθρου 53 του ν.4412/2016, συί μφωνα μέ την
παρ.  2  του  αί ρθρου  315  του  ν.4412/2016,  καί  συνέπωί ς  χρησίμοποίουί ν  το  παροί ν  τέυί χος
δίακηί ρυξης γία τίς συμβαί σέίς που αναθέίτουν συί μφωνα μέ τίς δίαταί ξέίς του Βίβλίίου ΙΙ του ν.
4412/2016.  Οί  λοίποίί  αναθέίτοντές  φορέίίς   δυί νανταί  να  χρησίμοποίουί ν  το  παροί ν  τέυί χος
δίακηί ρυξης γία τίς συμβαί σέίς που αναθέίτουν συί μφωνα μέ τίς δίαταί ξέίς του Βίβλίίου ΙΙ του ν.
4412/2016.

22 Αναγραί φέταί ο κωδίκοί ς ταυτοποίίησης της δίατίθέίμένης πίίστωσης. Στην πέρίίπτωση που πηγηί
χρηματοδοί τησης έίίναί ο τακτίκοί ς προυϊ πολογίσμοί ς, τον αρίθμοί  καί τη χρονολογίία της αποί φασης
αναί ληψης  υποχρέίωσης,  έφοί σον  η  προκαλουί μένη  δαπαί νη  προί κέίταί  να  βαρυί νέί  το  τρέίχον
οίκονομίκοί  έίτος, τον αρίθμοί  καταχωί ρίσηί ς της στα λογίστίκαί  βίβλίία του οίκέίίου φορέία, καθωί ς
καί τον αρίθμοί  της αποί φασης έίγκρίσης της πολυέτουί ς αναί ληψης σέ πέρίίπτωση που η δαπαί νη
έκτέίίνέταί σέ πέρίσσοί τέρα του ένοί ς οίκονομίκαί  έίτη, συί μφωνα μέ οί σα προβλέίπονταί στην παρ. 4
του  αί ρθρου  4  του  π.δ.  80/2016  (Α’  145),  πέρίί  δίαδίκασίίας  γία  την  έίκδοση  της  αποί φασης
αναί ληψης  υποχρέίωσης.  Στην  πέρίίπτωση  που  πηγηί  χρηματοδοί τησης  έίίναί  το  Προί γραμμα
Δημοί σίων  Επένδυί σέων,  τη  Συλλογίκηί  Αποί φαση  Ένταξης  καί  τον  έναί ρίθμο. Σέ  πέρίίπτωση
συγχρηματοδοτουί μένων έίργων αποί  ποί ρους της Ευρωπαίϊκηί ς Ένωσης, αναγραί φέταί το Ταμέίίο
που  χρηματοδοτέίί  καί  ο  τίίτλος  του  Επίχέίρησίακουί  Προγραί μματος  του  ΕΣΠΑ  ηί  αί λλου
συγχρηματοδοτουί μένου αποί  ποί ρους ΕΕ προγραί μματος στο πλαίίσίο του οποίίου έίίναί ένταγμέίνη
η υποί  αναί θέση μέλέίτη.

33 Συμπληρωί νέταί η έπωνυμίία της αναθέίτουσας αρχηί ς. 
44  Συμπληρωί νέταί  ο  κωδίκοί ς  που  αφοραί  στην  ηλέκτρονίκηί  τίμολοί γηση  οί πως  αυτοί ς

προσδίορίίζέταί στον έπίίσημο ίστοί τοπο της Γ.Γ.  Πληροφορίακωί ν Συστημαί των του Ύπουργέίίου
Ψηφίακηί ς Δίακυβέίρνησης (παρ. 2α αί ρθρου 53 ν. 4412/2016)

55 Μέίσω της λέίτουργίκοί τητας “Επίκοίνωνίία” του υποσυστηί ματος.
66  Το  ΕΕΕΣ  καταρτίίζέταί  βαί σέί  του  τυποποίημέίνου  έντυί που  του  Παραρτηί ματος  2  του

Εκτέλέστίκουί  Κανονίσμουί  (ΕΕ)  2016/7  της  Επίτροπηί ς  της  5ης Ιανουαρίίου  2016  γία  την
καθίέίρωση  του  τυποποίημέίνου  έντυί που  γία  το  Ευρωπαίϊκοί  Έγγραφο  Προμηί θέίας  (L 3)  καί
παρέίχέταί αποκλέίστίκαί  σέ ηλέκτρονίκηί  μορφηί . 

Το  ΕΕΕΣ φέίρέί  υπογραφηί  μέ  ημέρομηνίία  έντοί ς  του  χρονίκουί  δίαστηί ματος  καταί  το οποίίο
μπορουί ν να υποβαί λονταί προσφορέίς ηί  αίτηί σέίς συμμέτοχηί ς.

Ο οίκονομίκοί ς φορέίας δυί ναταί να δίέυκρίνίίζέί τίς δηλωί σέίς καί πληροφορίίές που παρέίχέί στο
ΕΕΕΣ μέ συνοδέυτίκηί  υπέυί θυνη δηί λωση, την οποίία υποβαί λλέί μαζίί μέ το ΕΕΕΣ. Aποί  τίς 2-5-2019,
παρέίχέταί  η  νέία  ηλέκτρονίκηί  υπηρέσίία Promitheus
ESPDint     (https://espdint.eprocurement.gov.gr/)  που  προσφέίρέί  τη  δυνατοί τητα  ηλέκτρονίκηί ς
συί νταξης καί δίαχέίίρίσης του Ευρωπαίϊκουί  Ενίαίίου Εγγραί φου Συί μβασης (ΕΕΕΣ).  Μπορέίίτέ  να
δέίίτέ τη σχέτίκηί  ανακοίίνωση στη Δίαδίκτυακηί  Πυί λη του ΕΣΗΔΗΣ www  .  promitheus  .  gov  .  gr   Πρβλ
καί το Δίορθωτίκοί  (Επίίσημη Εφημέρίίδα της Ευρωπαίϊκηί ς Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίίου
2018) στον Εκτέλέστίκοί  Κανονίσμοί  (ΕΕ) 2016/7 γία την καθίέίρωση του τυποποίημέίνου έντυί που
γία το Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο Έγγραφο Προμηί θέίας , μέ το οποίίο έπίλυί θηκαν τα σχέτίκαί  ζητηί ματα
ορολογίίας που υπηί ρχαν στο αρχίκοί  έπίίσημο έλληνίκοί   κέίίμένο του Εκτέλέστίκουί  Κανονίσμουί ,
Μπορέίίτέ  να  δέίίτέ  το  σχέτίκοί  Δίορθωτίκοί  στην  ακοί λουθη  δίαδρομηί  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

77 Η πέρίπτ.  (ζ)  συμπληρωί νέταί  καί πέρίλαμβαί νέταί στη δίακηί ρυξη έφοί σον η αναθέίτουσα αρχηί
πέρίλαί βέί υποδέίίγματα έγγραί φων προς υποβοληί  αποί  τους οίκονομίκουί ς φορέίίς π.χ. έγγυητίκωί ν
έπίστολωί ν.

88 Συμπληρωί νονταί  τυχοί ν  αί λλα  έίγγραφα  συί μβασης  ηί  τέυί χη  που  η  αναθέίτουσα  αρχηί  κρίίνέί
αναγκαίία μέ σκοποί  να πέρίγραί ψέί ηί  να προσδίορίίσέί στοίχέίία της συί μβασης ηί  της δίαδίκασίίας
συί ναψης πχ σχέίδίο συμφωνητίκουί .

99 Πρβ. αί ρθρο 67 του ν. 4412/2016.
1010  Όταν  έίίναί  αδυί νατο  να  παρασχέθέίί  έλέυί θέρη,  πληί ρης,  αί μέση  καί  δωρέαί ν  ηλέκτρονίκηί

προί σβαση σέ ορίσμέίνα έίγγραφα της συί μβασης,  μπορέίί  να πέρίληφθέίί,  στο παροί ν  αί ρθρο της
δίακηί ρυξης, προί βλέψη οί τί τα σχέτίκαί  έίγγραφα της συί μβασης θα δίατέθουί ν μέ μέίσα αί λλα πλην

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/


των ηλέκτρονίκωί ν, οί πως το ταχυδρομέίίο ηί  αί λλο καταί λληλο μέίσο ηί  συνδυασμοί ς ταχυδρομίκωί ν ηί
αί λλων καταλληί λων μέίσων καί ηλέκτρονίκωί ν μέίσων (τρίίτο έδαί φίο παρ. 1 του αί ρθρου 67 του ν.
4412/2016). Στην πέρίίπτωση αυτηί   προτέίίνέταί η ακοί λουθη δίατυί πωση:  «Τα ακόλουθα έγγραφα
της  σύμβασης  ...........................  διατίθενται  από  ………………………….,  οδός  …………………,  πληροφορίες
…………………. τηλ.:……………... Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω
εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες».

1111 Όταν δέν μπορέίί να προσφέρθέίί έλέυί θέρη, πληί ρης, αί μέση καί δωρέαί ν ηλέκτρονίκηί  προί σβαση σέ
ορίσμέίνα έίγγραφα της συί μβασης, δίοί τί η αναθέίτουσα αρχηί  προτίίθέταί να έφαρμοί σέί την παρ. 2
του αί ρθρου 21 του ν.  4412/2016,  αναφέίρονταί,  στο παροί ν  αί ρθρο της  δίακηί ρυξης,  τα μέίτρα
προστασίίας  του έμπίστέυτίκουί  χαρακτηί ρα των πληροφορίωί ν,  τα οποίία  απαίτουί νταί,  καί  τον
τροί πο  μέ  τον  οποίίο  έίίναί  δυνατηί  η  προί σβαση  στα  σχέτίκαί  έίγγραφα.  Ενδέίκτίκαί ,  λ.χ.,  η
αναθέίτουσα  αρχηί  θα  μπορουί σέ  να  αναφέίρέί  οί τί:  “Ο  οικονομικός  φορέας  αναλαμβάνει  την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων
των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  Τύπου),  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από
αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό
τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη
ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης,
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.

1212 Συμπληρωί νέταί αποί  την αναθέίτουσα αρχηί  μέ  σαφηί νέία συγκέκρίμέίνη ημέρομηνίία  (“εγκαίρως,
ήτοι έως την ....”), προς αποφυγηί  οίασδηί ποτέ συί γχυσης καί αμφίβολίίας. 

1313 Συμπληρωί νέταί η τέίταρτη ημέίρα πρίν αποί  τη ληί ξη της προθέσμίίας του αί ρθρου 14 της παρουί σας..
1414  Πρβλ έίγγραφο ΕΑΑΔΗΣΎ μέ α.π.  4121/30-07-2020 « Δίέυκρίνίίσέίς ως προς την τηί ρηση των

δίατυπωί σέων δημοσίοί τητας στη δίαγωνίστίκηί  δίαδίκασίία  σέ  πέρίίπτωση τροποποίίησης  οί ρων
της δίακηί ρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ)

1515  Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
1616  Πρβλ. αί ρθρο 12 παρ. 1.2 ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία Έργα
1717  Αν  η  δίέυί θυνση  της  υπηρέσίία  που  τηρέίί  το  πρωτοί κολλο  της  Αναθέίτουσας  Αρχηί ς  έίίναί

δίαφορέτίκηί  αποί  την  αναφέροί μένη  στο  αί ρθρο  1,  αναγραί φέταί  στο  παροί ν  σημέίίο  η  σχέτίκηί
δίέυί θυνση

1818  αί ρθρο 12 παρ. 1.2.4. ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία Έργα
1919  Άρθρο 12 παρ. 1.2.6. ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία Έργα
2020  Άρθρο 12 παρ. 1.2.2. ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία Έργα 
2121  Πρβλ. αί ρθρο 12 παρ. 2 ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία Έργα 
2222  Άρθρο 13 ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία Έργα 
2323  Επίσημαίίνέταί οί τί, ως προς τίς προθέσμίίές  γία την ολοκληί ρωση των ένέργέίωί ν της Επίτροπηί ς

Δίένέίργέίας Δίαγωνίσμουί  ίσχυί ουν τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 221Α του ν. 4412/2016. 
2424 Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
2525  Βλ.  σχέτίκαί  μέ  την   ηλέκτρονίκηί  υπέυί θυνη  δηί λωση  το   αί ρθρο  έίκοστοί  έίβδομο  της  αποί

20.3.2020  Π.Ν.Π.,  (Α  68)  -  που  κυρωί θηκέ  μέ  το  αί ρθρο  1  του  ν.  4683/2020  (Α΄83)-καταί  τίς
παραγραί φους 1 καί 2  του οποίίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75)
μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν.
4635/2019,  μέσω  της  ηλεκτρονικής  εφαρμογής  «e-Dilosi».  Η  ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση
υποβάλλεται  και  γίνεται  αποδεκτή  σύμφωνα  με  τα οριζόμενα  στο  εικοστό  τέταρτο  άρθρο  της
παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής
της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής  Διακυβέρνησης αντιστοιχεί  στην ημερομηνία  έκδοσης της
ηλεκτρονικής  υπεύθυνης  δήλωσης.  Εφόσον  τηρούνται  οι  όροι  του  προηγούμενου  εδαφίου,  η
ηλεκτρονική  υπεύθυνη  δήλωση,  τόσο  ως  ηλεκτρονικό  όσο  και  ως  έντυπο  έγγραφο,  συνιστά
έγγραφο βέβαιης χρονολογίας".

2626  Γία τους φορέίίς του Βίβλίίου ΙΙ της παρ. 2 του αί ρθρου 259 του ν.4412/2016

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A1%CE%979%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-2%CE%A7%CE%96?inline=true


2727  Ομοίίως προβλέίπέταί καί στην πέρίίπτωση υποβοληί ς προσφορωί ν συί μφωνα μέ το αί ρθρο 92
παρ. 8 του ν.4412/201

2828  Πρβλ. αί ρθρο 12.1 παρ. 1.2.1 της ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ- Δημοί σία Έργα .
2929  Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
3030  πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 3 ν. 4412/2016.
3131 Μέ την έπίφυί λαξη των παρ. 7 καί 8 του αί ρθρου 78 του ν.  4412/2016 (ληί ψη έπανορθωτίκωί ν

μέίσων).
3232  Πρβλ. αί ρθρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
3333  Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 1 ν. 4412/2016.
3434  Πρβλ. αί ρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
3535  Βλ. αί ρθρο 360 παρ. 1 Ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 1 Π.Δ. 39/2017.  

3636  Πρβλ αί ρθρο 361 ν. 4412/2016.
3737   ΒλΒλ..  αί ρθρο 361 του ν. 4412/2016 καί 4 Π.Δ. 39/2017.
3838  Άρθρο 15 ΚΎΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοί σία Έργα
3939  Βλ. αί ρθρο 364 παρ. 1 Ν. 4412/2016 καί 6 Π.Δ. 39/2017.
4040  Πρβ. αί ρθρο 364 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
4141  Βλ. παρ. 1 του αί ρθρου 365 του Ν. 4412/2016.
4242  Βλ.  αί ρθρα 360 παρ. 2 Ν. 4412/2016 καί 3 παρ. 2 Π.Δ. 39/2017, πρβλ. αί ρθρο 367 παρ. 4 Ν.

4412/2016.
4343    Πρβλ. αί ρθρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016 
4444    Πρβλ. αί ρθρο 372 παρ. 1 καί 2 Ν. 4412/2016. 
4545   Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
4646    Πρβλ αί ρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016.
4747 Ή/καί η Επίτροπηί  Δίαγωνίσμουί , καταί  πέρίίπτωση (πρβλ. αί ρθρο 13 παρ. 3 πέρ. γ’ & ‘δ της  Κ.Ύ.Α.

ΕΣΗΔΗΣ-Δημοί σία Έργα ).
4848  Άρθρο  102,  όπως  αντικαταστάθηκε  με   το  άρθρο  42  του  ν.  4782/2021.  Πρβλ  και   έκθεση

συνεπειών ρυθμίσεων επί του ως άνω άρθρου 42 ν. 4781/2021 
4949  Πρβλ. αί ρθρο 105 ν. 4412/2016. 
5050  Άρθρο 53 παρ. 3 ν. 4412/2016.
5151 Πρβλ. αί ρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016. 
5252  Άρθρο 92 παρ. 4 ν. 4412/2016
5353 Πρβλ. αί ρθρο 92 παρ. 4Α του ν. 4412/2016.
5454 Τίίθέταί  μοί νο έφοί σον προί κέίταί γία συγχρηματοδοτουί μένο έίργο αποί  ποί ρους της Ευρωπαίϊκηί ς

Ένωσης.
5555 Επίσημαίίνέταί οί τί μέ το  αί ρθρο 118 παρ. 25 του ν. 4472/2017 (Α 74) προβλέίπέταί οί τί: "25. Mε

την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 20 καταργούνται [...] και τα άρθρα 39
και 40 του ν. 3316/2005, που διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου
377 του ν. 4412/2016".

5656 Αποί  1-1-2017 τέίθηκέ σέ ίσχυί  το π.δ 80/2016 ( Α' 145 ), μέ το αί ρθρο 13 του οποίίου καταργηί θηκέ
το π.δ 113/2010.

5757 Νοί μοί, ΠΔ καί υπουργίκέίς αποφαί σέίς που έκδίίδονταί μέταί  την έίναρξη της δίαδίκασίίας συί ναψης
της  συί μβασης  συί μφωνα  μέ  το  αί ρθρο  61  του  ν.  4412/2016,  δέν  αποτέλουί ν  μέίρος  του
έφαρμοστέίου θέσμίκουί  πλαίσίίου της.

5858 Σέ πέρίίπτωση που πέρίλαμβαί νονταί τυχοί ν δίκαίωί ματα προαίίρέσης, δίαμορφωί νέταί αναλοί γως η
έκτίμωί μένη αξίία της συί μβασης καί το παροί ν αί ρθρο (πρβ. αί ρθρα 6 παρ. 1 καί 132  παρ. 1 πέρ. α'
του ν. 4412/2016).

5959  Πρβλ καί αί ρθρο 53 παρ. 8 καί αί ρθρο 2 παρ. 3 πέρ. 15 ν. 4412/2016
6060 Προί κέίταί  γία  ποσοί  που  αντίστοίχέίί  σέ  ποσοστοί  δέίκα  πέίντέ  τοίς  έκατοί  (15%)  έπίί  της

έκτίμωί μένης  αξίίας  της  συί μβασης  (ηί τοί  του  συνοί λου  των  προβλέίψίμων  προέκτίμωί μένων
αμοίβωί ν  (χωρίίς  ΦΠΑ)  των έπίί  μέίρους  μέλέτωί ν  καί  τέχνίκωί ν  υπηρέσίωί ν  που  απαρτίίζουν  τη
συί μβαση), το οποίίο δυί ναταί να δίατέθέίί έφοί σον προκυί ψέί προς τουί το αναί γκη καταί  την έκτέίλέση



της συί μβασης συί μφωνα μέ τίς  δίαταί ξέίς  της παρ.  4  του αί ρθρου 186 του ν.  4412/2016 πέρίί
τροποποίίησης  δημοσίίων  συμβαί σέων  μέλέτωί ν  καί  παροχηί ς  τέχνίκωί ν  καί  λοίπωί ν  συναφωί ν
έπίστημονίκωί ν υπηρέσίωί ν καταί  τη δίαί ρκέίαί  τους (πρβλ. αί ρθρο 53 πέρ. 8α ' του ν. 4412/2016). 

6161  Πρβλ καί αί ρθρο 184 παρ. 8 ν. 4412/2016
6262 Γία την χρηματοδοί τηση πρβλ καί αί ρθρο 24 της παρουί σας.
6363 Οί κρατηί σέίς προσαρμοί ζονταί αναί λογα μέ την πέρίίπτωση.
6464  Η  αναθέίτουσα  αρχηί  δίαμορφωί νέί  το  παροί ν  σημέίίο  της  δίακηί ρυξης,  αναί λογα  μέ  το  αν

αποφασίίσέί  να υποδίαίρέίσέί  τη συί μβαση σέ πέρίσσοί τέρα τμηί ματα/μέλέίτές ηί  οί χί,  ηί τοί  να τίς
αναθέίσέί  ως  ένίαίίο  συί νολο.  Στην  πέρίίπτωση  που  έπίλέίξέί  να  μην  υποδίαίρέίσέί  σέ  τμηί ματα,
αναφέίρέί,  στο παροί ν  σημέίίο της δίακηί ρυξης,  τους βασίκουί ς  λοί γους της αποί φασηί ς  της αυτηί ς
(πρβλ. αί ρθρο 59 του ν. 4412/2016), αί λλως δίαγραί φέταί.

6565 Σημείωση  για  συμβάσεις  που θα προκηρυχθούν  μετά  την  1/9/2021  Σημέίωτέίον  οί τί  η
συνολίκηί  προθέσμίία  γία  την  πέραίίωση  του  αντίκέίμέίνου  της  συί μβασης  πέρίλαμβαί νέί  το
συνολίκοί  χρονίκοί  δίαί στημα  γία  την  έκποί νηση  του  αμίγωί ς  μέλέτητίκουί  αντίκέίμέίνου  της
συί μβασης, καθωί ς καί καί θέ έίίδους υποστηρίκτίκωί ν μέλέτωί ν που πέρίλαμβαί νονταί στη συί μβαση,
αποί  τη χορηί γηση της σχέτίκηί ς έντοληί ς γία την έκποί νηση σταδίίου μέλέίτης μέίχρί την υποβοληί
του, ένωί  αν ο αναί δοχος υποχρέωθέίί  να έπανυποβαί λέί προς έίγκρίση μέλέίτη, έπέίδηί  η Ύπηρέσίία
έίκρίνέ οί τί η υποβληθέίίσα χρέίαί ζέταί δίορθωί σέίς, ο χροί νος καθυστέίρησης βαρυί νέί τον αναί δοχο
καί  δέν  δίκαίολογέίί  παραί ταση  της  προθέσμίίας  ουί τέ  οδηγέίί  σέ  αναστοληί  της  συνολίκηί ς
προθέσμίίας  έκποί νησης  της  μέλέίτης  (πρβλ.  δίαταί ξέίς  του  αί ρθρου  184  παρ.  1  καί  4  του  ν.
4412/2016 ως αντίκατασταί θηκαν καί  ίσχυί ουν μέ  τίς  οίκέίίές  δίαταί ξέίς  του αί ρθρου 91 του ν.
4782/2021, οί οποίίές καταλαμβαί νουν δίαγωνίσμουί ς που θα προκηρυχθουί ν μέταί  την 1.9.2021). 

6666 Συί μφωνα μέ τίς δίαταί ξέίς του αί ρθρου 184  παρ. 1  του ν. 4412/2016,  ως αντίκατασταί θηκέ καί
ίσχυί έί μέ τίς δίαταί ξέίς του αί ρθρου 91 του ν. 4782/2021 οί οποίίές καταλαμβαί νουν δίαγωνίσμουί ς
που  θα  προκηρυχθουί ν  μέταί  την  1.9.2021,  τμηματίκέίς  προθέσμίίές,  ηί τοί  προθέσμίίές  γία  την
ολοκληί ρωση συγκέκρίμέίνων τμημαί των ηί  καί σταδίίων μέλέτωί ν της συί μβασης μπορουί ν να τέθουί ν
στα έίγγραφα της συί μβασης καί  στο συμφωνητίκοί  καταί  την κρίίση της αναθέίτουσας αρχηί ς. Αν
δέν τέθουί ν  τμηματίκέίς  προθέσμίίές,  η  σχέτίκηί  αναφοραί  της  δίακηί ρυξης δίαγραί φέταί.  Επίίσης,
έπίκουρίκαί  μπορέίί  να  γίίνέταί  παραπομπηί  στο  σχέτίκοί  χρονοδίαί γραμμα  που  (τυχοί ν)
πέρίλαμβαί νέταί στο τέυί χος τέχνίκωί ν δέδομέίνων.

6767 Να  αναφέρθέίί  έαί ν  γίίνονταί  δέκτέίς  έναλλακτίκέίς  προσφορέίς  καί  να  συμπληρωθουί ν  τα
αναφέροί μένα στο αί ρθρο 57 παρ 2 του ν.  4412/2016. Άλλως, να συμπληρωθέίί   «δέν γίίνονταί
δέκτέίς».

6868 Πρβ. αί ρθρο 91 παρ. 1 πέρ. (έ) του ν. 4412/2016. Σημέίωτέίον οί τί ο έν λοί γω πέρίορίσμοί ς καταί  την
υποβοληί  προσφορωί ν ίσχυί έί υποί  τους οί ρους του αί ρθρου 73 παρ. 4 πέρ. (γ) του ν. 4412/2016
τοί σο στην πέρίίπτωση ένωί σέων οίκονομίκωί ν φορέίων μέ κοίναί  μέίλη οί σο καί στην πέρίίπτωση
οίκονομίκωί ν φορέίων που συμμέτέίχουν έίίτέ αυτοτέλωί ς έίίτέ ως μέίλη ένωί σέων. 

6969 Ορίίζέταί ο χροί νος αποί  την Αναθέίτουσα Αρχηί , κατ΄ έκτίίμηση των ίδίαίτέροτηί των της δίαδίκασίίας.
Γία τον καθορίσμοί  του χροί νου ίσχυί ος της προσφοραί ς, πρβ.  αί ρθρο 97 παρ 3 του ν. 4412/2016.
Γία  τίς  συμβαί σέίς  μέλέτωί ν  που  υποβαί λλονταί  τέχνίκέίς  προσφορέίς,  οί πως  στην  προκέίμέίνη
πέρίίπτωση, ο κατ’ έλαί χίστον χροί νος ίσχυί ος των προσφορωί ν έίίναί 12 μηί νές. 

7070  Γένίκαί  γία ζητηί ματα χροί νου ίσχυί ος των προσφορωί ν πρβλ. αί ρθρο 97 ν. 4412/2016.
7171  Πρβλ. αί ρθρο 97 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
7272 Η  προθέσμίία  παραλαβηί ς  των  προσφορωί ν  καθορίίζέταί  συί μφωνα  μέ  το  αί ρθρο  121  του  ν.

4412/2016.
7373 Το ποσοστοί  της έγγυί ησης συμμέτοχηί ς δέν μπορέίί  να υπέρβαίίνέί το 2% της έκτίμωί μένης αξίίας

της  συί μβασης,  χωρίίς  το  Φ.Π.Α.,   μέ  στρογγυλοποίίηση  στο  δέυί τέρο  δέκαδίκοί  ψηφίίο,  μη
συνυπολογίζοί μένων των δίκαίωμαί των προαίίρέσης καί παραί τασης της συί μβασης (αί ρθρο 72 παρ.
1 του ν. 4412/2016.). 

7474  Πρβλ. αί ρθρο 88 παρ. 1 ν. 4412/2016.
7575  Μέ αποί φαση του Ύπουργουί  Ύποδομωί ν καί Μέταφορωί ν μπορέίί να καθορίίζέταί οί ρίο ποσοστουί

έίκπτωσης,  παί νω αποί  το οποίίο  ο αναί δοχος έίίναί υποχρέωμέίνος να προσκομίίζέί,  έπίπλέίον της
έγγυί ησης  καληί ς  έκτέίλέσης,  προί σθέτη  έγγυί ηση,  κλίμακωταί  αυξανοί μένη  βαί σέί  του  ποσοστουί
έίκπτωσης (αί ρθρο 72 παρ. 4 τέλέυταίίο έδαί φίο ν. 4412/2016)



7676  Άρθρο 187 παρ. 2 ν. 4412/2016 καί 12.4 της παρουί σας
7777 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,

για  την  παροχή  εγγυήσεων  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  (εγγυοδοτική  παρακαταθήκη)
συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου
4  του  π.δ  της  30  Δεκεμβρίου  1926/3  Ιανουαρίου  1927  (“Περί  συστάσεως  και  αποδόσεως
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ.
πρωτ. 2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975).

7878  Είδίκαί  γία τον έίλέγχο των έγγυητίκωί ν έπίστολωί ν συμμέτοχηί ς πρβλ. αί ρθρο 4 της παρουί σας.
7979  Άρθρο 72 παρ. 17 ν. 4412/2016. 
8080  Συί μφωνα μέ την παρ. 8 του αί ρθρου 184 του ν.  4412/2016, οί πως αντίκατασταί θηκέ μέ το

αί ρθρο  91  του  ν.  4782/2021,  η  προί σθέτη  καταβοληί  υπολογίίζέταί  ως  ποσοστοί  της  αρχίκηί ς
συμβατίκηί ς αξίίας, συί μφωνα μέ τα προβλέποί μένα στα συμβατίκαί  τέυί χη καί το συνολίκοί  υί ψος της
δέν  μπορέίί  να  υπέρβαίίνέί  το  πέίντέ  τοίς  έκατοί  (5%)  της  αξίίας  της  συμβατίκηί ς  αμοίβηί ς,  μη
συμπέρίλαμβανομέίνου του Φ.Π.Α.) στον Αναί δοχο, έφοί σον ο χροί νος παραί δοσης της μέλέίτης έίίναί
μίκροί τέρος καταί  δέίκα τοίς έκατοί  (10%) του προβλέποί μένου στη συί μβαση. Γία την πληρωμηί  της
προί σθέτης  καταβοληί ς  απαίτέίίταί  η  προηγουί μένη  έίκδοση  αποί φασης  του  αρμοί δίου
αποφαίνομέίνου οργαί νου, μέταί  αποί  γνωί μη του αρμοί δίου Τέχνίκουί  Συμβουλίίου της αναθέίτουσας
αρχηί ς καί, σέ πέρίίπτωση που δέν υπαί ρχέί,  του Τέχνίκουί  Συμβουλίίου της Γένίκηί ς Γραμματέίίας
Ύποδομωί ν

8181 Συί μφωνα μέ τίς πέρ. 35 καί 40 της παρ. 1 καί την παρ. 3 του αί ρθρου 377 του ν. 4412/2016,
έξακολουθέίί η υποχρέίωση δημοσίίέυσης πέρίίληψης της προκηί ρυξης στον τοπίκοί  ηί  πέρίφέρέίακοί
τυί πο,  καταί  πέρίίπτωση,  συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο ν.  3548/2007,   μέίχρί  την 31-12-2023.
(πρβ. παρ. 12 του αί ρθρου 379 του ν. 4412/2016).

8282 Συί μφωνα μέ την παρ. 3 του αί ρθρου 4 του ν. 3548/2007, που έξακολουθέίί  να ίσχυί έί έίως καί την
31.12.2023 (πρβ. αί ρθρο 379 παρ. 12 του ν.  4412/2016).  Γία τους φορέίίς  που έμπίίπτουν στο
πέδίίο έφαρμογηί ς του αί ρθρου 77 ν  4270/2015 πρβλ παρ. 5 αυτουί .

8383 Πρβ.  Άρθρο  25  του  ν.  4412/2016.  Επίσημαίίνέταί  οί τί  οί  αναθέίτουσές  αρχέίς  δέν  μπορουί ν  να
καλουί ν  συγκέκρίμέίνές  ταί ξέίς/  πτυχίία  του  Μητρωί ου  Μέλέτητωί ν/  Γραφέίίων  Μέλέτωί ν  ηί  του
ΜΗ.Μ.Ε.Δ.Ε. καταί  πέρίίπτωση . 

8484  Γία την κατανοί ηση πρακτίκωί ν δίαδίκασίωί ν, ίδίίως καταί  την έξέίταση της συμμέτοχηί ς τρίίτων
χωρωί ν σέ δίαγωνίσμουί ς, βλ. τίς «Κατέυθυντηί ρίές γραμμέίς γία τη συμμέτοχηί  τρίίτων χωρωί ν στην
αγοραί  δημοσίίων συμβαί σέων της ΕΕ», Βρυξέίλλές, 24.7.2019 C(2019) 5494 final. 

8585  Συί μφωνα  μέ  το  ίσχυί ον  κέίίμένο  της  ΣΔΣ
https  ://  wto  .  org  /  english  /  tratop  _  e  /  gproc  _  e  /  gp  _  gpa  _  e  .  htm   

8686  Γία το έίλέγχο των χωρωί ν που έίχουν συναί ψέί συμφωνίίές μέ την Ένωση δές την ίστοσέλίίδα της
Επίτροπηί ς https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en 

8787 Πρβλ. πέρ. έ’ παρ. 1 του αί ρθρου 91 του ν. 4412/2016.
8888 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 1 έδ. α του ν. 4412/2016, οί πως τροποποίηί θηκέ μέ το αί ρθρο 107 πέρ. 6 του

ν. 4497/2017. Επίσημαίίνέταί οί τί, στο ΕΕΕΣ, η αναφοραί  σέ “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”
νοέίίταί,  δέδομέίνης  της  ως  αί νω  νομοθέτίκηί ς  μέταβοληί ς,  ως  “αμετάκλητη  καταδικαστική
απόφαση”, η δέ σχέτίκηί  δηί λωση του οίκονομίκουί  φορέία στο Μέίρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφοραί  μοί νο
σέ αμέταί κλητές καταδίκαστίκέίς αποφαί σέίς.

8989 Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 1 τέλέυταίία δυί ο έδαί φία του ν. 4412/2016.
9090  Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016.
9191  Πρβλ. αί ρθρο 73 παρ. 2Α τέλέυταίίο έδαί φίο του ν. 4412/2016. 
9292 Οί λοί γοί  της παραγραί φου 18.1.5 αποτέλουί ν  δυνητίκουί ς λοί γους αποκλέίσμουί  συί μφωνα μέ το

αί ρθρο 73 παρ. 4 ν.  4412/2016. Καταί  συνέίπέία,  η αναθέίτουσα αρχηί  δυί ναταί να έπίλέίξέί έίναν,
πέρίσσοί τέρους, οί λους ηί  ένδέχομέίνως καί κανέίναν αποί  τους λοί γους αποκλέίσμουί  της παρ. 18.1.5,
συνέκτίμωί ντας  τα  ίδίαίίτέρα  χαρακτηρίστίκαί  της  υποί  αναί θέση  συί μβασης  (έκτίμωί μένη  αξίία
αυτηί ς,  έίδίκέίς  πέρίσταί σέίς  κλπ),  μέ  σχέτίκηί  προί βλέψη  στο  παροί ν  σημέίίο  της  δίακηί ρυξης.
Επίσημαίίνέταί  οί τί  η  έπίλογηί  της  αναθέίτουσας  αρχηί ς  γία  τους  λοί γους  αποκλέίσμουί  της
παραγραί φου  18.1.5  δίαμορφωί νέί  αντίστοίίχως  το  Ευρωπαίϊκοί  Ενίαίίο  Έγγραφο  Συί μβασης
(Ε.Ε.Ε.Σ.)  καί  τα  αποδέίκτίκαί  μέίσα  του  αί ρθρου  22  της  παρουί σας.  Σέ  πέρίίπτωση  που  η

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/international_en
https://wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm


αναθέίτουσα  αρχηί  δέν  έπίλέίξέί  καί ποίον  αποί  τους  λοί γους  αποκλέίσμουί  της  παρ.  18.1.5,
δίαγραί φέταί  το  πέρίέχοί μένο  των  σχέτίκωί ν  λοί γων  αποκλέίσμουί  της  παραγραί φου  καί  δέν
συμπληρωί νέταί αντίίστοίχα το ΕΕΕΣ καί τα αποδέίκτίκαί  μέίσα.

9393  Σχέτίκηί  δηί λωση του προσφέίροντος οίκονομίκουί  φορέία πέρίλαμβαί νέταί στο ΕΕΕΣ
9494 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 10 ν. 4412/2016. Επίσης, βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της

Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση
C-124/2017, Vossloh, ιδίως σκέψεις 38 – 41, ΣτΕ ΕΑ 40/2019.

9595  Άρθρο 73 παρ. 6 ν. 4412/2016
9696 Η αναφοραί  στην  παρ.  18.1.5  τίίθέταί  έφοί σον  η  αναθέίτουσα αρχηί  έπίλέίξέί  καί ποίον  αποί  τους

λοί γους αποκλέίσμουί  της παραγραί φου αυτηί ς.
9797  Σχέτίκαί  μέ την προσκοί μίση αποδέίίξέων γία τα έπανορθωτίκαί  μέίτρα βλ.  την αποί φαση της

14ης Ιανουαρίίου 2021 του ΔΕΕ στην υποί θέση C-387/19
9898  Πρβλ αί ρθρο 73 παρ. 7 ν. 4412/2016
9999  Πρβλ. αποί φαση υπ’ αρίθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τέυί χος ΎΟΔΔ, 25-05-2020), η οποίία

έξακολουθέίί  να  ίσχυί έί  έίως  την   έίκδοση  της  αποί φασης  της  παρ.  9  του  αί ρθρου  73  του  ν.
4412/2016, οί πως τροποποίέίίταί μέ το αί ρθρο 22 του ν. 4782/2021

100100 Όλα  τα  κρίτηί ρία  έπίλογηί ς,  πλην  της  καταλληλοί τητας  γία  την  αί σκηση  έπαγγέλματίκηί ς
δραστηρίοί τητας (αρ. 75 παρ. 2 σέ συνδυασμοί  μέ το αρ. 77 του ν. 4412/2016), έίίναί προαίρέτίκαί
γία την αναθέίτουσα αρχηί  καί πρέίπέί να σχέτίίζονταί καί να έίίναί αναί λογα μέ το αντίκέίίμένο της
συί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Σέ καί θέ πέρίίπτωση, πρέίπέί να δίαμορφωί νονταί
καταί  τροί πο,  ωί στέ  να  μην  πέρίορίίζέταί  δυσαναί λογα  η  συμμέτοχηί  των  ένδίαφέροί μένων
οίκονομίκωί ν φορέίων στους δίαγωνίσμουί ς.  Καταί  το σταί δίο του προσδίορίσμουί  των κρίτηρίίων
καταλληλοί τητας των υποψηφίίων, έίίναί αναγκαίίο να τηρουί νταί αποί  τίς αναθέίτουσές αρχέίς,  οί
θέμέλίωί δέίς  ένωσίακέίς  αρχέίς,  ίδίίως  η  αρχηί  της  ίίσης  μέταχέίίρίσης  των  συμμέτέχοί ντων,  της
αποφυγηί ς των δίακρίίσέων, της δίαφαί νέίας καί της αναί πτυξης του έλέυί θέρου ανταγωνίσμουί . Τα
κριτήρια επιλογής του άρθρου 19.1 έως 19.4  έξέταί ζονταί καταί  τη δίαδίκασίία έλέίγχου της
καταλληλοί τητας  του  προσφέίροντος  να  έκτέλέίσέί  τη  συί μβαση  (κρίτηί ρία  “on/off”)  καί  δεν
μπορούν  να  τίθενται  ως  κριτήρια  αξιολόγησης  της  προσφοράς  στο  άρθρο  21.1  της
παρουί σας καί να βαθμολογουί νταί,  πλην των τίίτλων σπουδωί ν καί έπαγγέλματίκωί ν προσοί ντων,
υποί  την προυϊ ποί θέση οί τί δέν τίίθένταί ως κρίτηί ρίο έπίλογηί ς καί έίδίκοί τέρα τέχνίκηί ς ίκανοί τητας.

101101 Επίσημαίίνέταί οί τί οί αναθέίτουσές αρχέίς δέν μπορουί ν να καλουί ν συγκέκρίμέίνές ταί ξέίς/ πτυχίία
του Μητρωί ου Μέλέτητωί ν/ Γραφέίίων Μέλέτωί ν ηί  αποί  την έίναρξη ίσχυί ος του π.δ. 71/2019 του
Μητρωί ου Μέλέτητίκωί ν Επίχέίρηί σέων Δημοσίίων Έργων (ΜΗ.Μ.Ε.ΔΕ.). Πρβλ. Άρθρο 77 παρ. 4 του
ν. 4412/2016..

102102 Οί  αναθέίτουσές  αρχέίς  μπορουί ν  να  έπίβαί λλουν  απαίτηί σέίς  που  να  δίασφαλίίζουν  οί τί  οί
οίκονομίκοίί  φορέίίς  δίαθέίτουν την αναγκαίία οίκονομίκηί  καί χρηματοδοτίκηί  ίκανοί τητα γία την
έκτέίλέση της συί μβασης. Όλές οί απαίτηί σέίς πρέίπέί να σχέτίίζονταί καί να έίίναί αναί λογές μέ το
αντίκέίίμένο της συί μβασης (πρβ.  αί ρθρο 75 παρ.  1 τέλέυταίίο  έδαί φίο καί  αρ.  75 παρ.  3  του ν.
4412/2016). Οί έν λοί γω απαίτηί σέίς καθορίίζονταί πέρίγραφίκαί  στο παροί ν σημέίίο τηρουμέίνων
των έίδίκοί τέρων ρυθμίίσέων του  αί ρθρου  77  του  ν.  4412/2016 αναφορίκαί  μέ  τίς  πέίραν  των
προβλέποί μένων απαίτηί σέων γία την έγγραφηί  καί καταί ταξη σέ ταί ξη των οίκέίίων μητρωί ων του
π.δ  71/2019  (Α΄  112),  αντίίστοίχου  προυϊ πολογίσμουί  αναί  κατηγορίία  μέλέίτης. Πέραίτέίρω
έπίσημαίίνέταί η υποχρέωτίκηί  απαίίτηση – γία τη δίαί θέση σέ ίσχυί  ασφαλίστίκηί ς καί λυψης των
οίκονομίκωί ν φορέίων έίναντί έπαγγέλματίκουί  κίνδυί νου της πέρ θ) της παρ. 1 του αί ρθρου 77 του
ν. 4412/2016 μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Υ.Α.   

103103  Άρθρο 19 παρ. 2 έδ. γ' ν. 4412/2016
104104 Οί  αναθέίτουσές  αρχέίς  μπορουί ν  να  έπίβαί λλουν  απαίτηί σέίς  που  να  δίασφαλίίζουν  οί τί  οί

οίκονομίκοίί  φορέίίς  δίαθέίτουν  την  αναγκαίία  τέχνίκηί  καί  έπαγγέλματίκηί  ίκανοί τητα  γία  την
έκτέίλέση της συί μβασης. Όλές οί απαίτηί σέίς πρέίπέί να σχέτίίζονταί καί να έίίναί αναί λογές μέ το
αντίκέίίμένο της συί μβασης (πρβ.  αί ρθρο 75 παρ.  1 τέλέυταίίο  έδαί φίο καί  αρ.  75 παρ.  4  του ν.
4412/2016).  Τα έλαί χίστα έπίίπέδα τέχνίκηί ς  καί έπαγγέλματίκηί ς  ίκανοί τητας καθορίίζονταί αναί
κατηγορίία  μέλέίτης,  λαμβανομέίνων υποί ψη  των προέκτίμωί μένων αμοίβωί ν  γία  το συί νολο των
σταδίίων της αντίίστοίχης κατηγορίίας μέλέίτης. Πίο συγκέκρίμέίνα, η αναθέίτουσα αρχηί  πέρίγραί φέί,
στο παροί ν σημέίίο, τίς απαίτηί σέίς τέχνίκηί ς καί έπαγγέλματίκηί ς ίκανοί τητας, αναί λογα μέ την υποί



αναί θέση  μέλέίτη,  τηρουμέίνων των έίδίκοί τέρων ρυθμίίσέων του  αί ρθρου  77  του  ν.  4412/2016
αναφορίκαί  μέ τίς πέίραν των προβλέποί μένων απαίτηί σέων γία την έγγραφηί  καί καταί ταξη σέ ταί ξη
των οίκέίίων μητρωί ων του π.δ 71/2019 (Α΄ 112), αντίίστοίχου προυϊ πολογίσμουί  αναί  κατηγορίία
μέλέίτης.  Είδίκαί  ως  προς  την  απαίίτηση  στέλέίχωσης  της  έπίχέίίρησης,  η  αναθέίτουσα  αρχηί
αναφέίρέί πέρίγραφίκαί  τα έπαγγέλματίκαί  προσοί ντα (έμπέίρίία, πτυχίία, κλπ) των απαίτουί μένων
γία τη συγκέκρίμέίνη συί μβαση μέλέτητωί ν. Γία τον τροί πο αποί δέίξης της στέλέίχωσης, πρβλ. αί ρθρο
22.2.3 της παρουί σας.

105105  ΠΡΟΣΟΧΗ Δέν θα πρέίπέί να συγχέίέταί η έίννοία της έπαγγέλματίκηί ς καταλληλοί λητας της παρ.
19.1 μέ την έίννοία της έπαγγέλματίκηί ς ίκανοί τητας 

106106  Άρθρο 19 παρ. 2 έδ. γ' ν. 4412/2016
107107 Προαίρέτίκηί  έπίλογηί . Η παρ. 19.4 τίίθέταί καταί  δίακρίτίκηί  έυχέίρέία της αναθέίτουσας αρχηί ς καί

συμπληρωί νέταί καταί  πέρίίπτωση συί μφωνα μέ το αί ρθρο 82 του ν. 4412/2016. Επίσημαίίνέταί οί τί
στο  αί ρθρο  82  προβλέίπέταί  καί  η  δυνατοί τητα  στην  αναθέίτουσα  αρχηί  να  απαίτέίί  καί
πίστοποίητίκοί   συμμοί ρφωσης  μέ  συστηί ματα  ηί  προί τυπα  οί σον  αφοραί  την  πέρίβαλλοντίκηί
δίαχέίίρίση. Επαναλαμβαί νέταί οί τί οί λές οί απαίτηί σέίς πρέίπέί να σχέτίίζονταί καί να έίίναί αναί λογές
μέ το αντίκέίίμένο της συί μβασης (αί ρθρο 75 παρ. 1 ν. 4412/2016).

108108  Πρβ. αί ρθρο 79 παρ. 9 του  ν. 4412/2016. 
109109  Συί μφωνα μέ το αί ρθρο 93 του ν. 4412/2016 
110110 Οποίοδηί ποτέ αί λλο έίγγραφο απαίτέίίταί καταί  τους οί ρους του αί ρθρου 21.2 της παρουί σας.  Στίς

δίαδίκασίίές συί ναψης δημοί σίας συί μβασης μέλέτωί ν, καί έφοί σον τυγχαί νέί έφαρμογηί ς το αί ρθρο 51,
ο φαί κέλος «Τέχνίκηί  Προσφοραί » πέρίλαμβαί νέί ίδίίως, έπίπλέίον των ως αί νω αναφέρομέίνων, καί
τέχνίκηί  έίκθέση μέ  τέχνίκηί  προί ταση -  λυί ση,  που  πέρίλαμβαί νέί  την έκτίίμηση του γένίκουί  καί
έίδίκουί  αντίκέίμέίνου  της  μέλέίτης,  μέ  αναί λυση  των  έπίμέίρους  ζητημαί των,  δίέρέυί νηση
έναλλακτίκωί ν  λυί σέων,  τέκμηρίίωση  των  αντίστοίίχων  προταί σέων,  καθωί ς  καί  το  κοί στος
υλοποίίησης καί λέίτουργίίας. 

111111 Το οί ρίο των σέλίίδων καθορίίζέταί  καταί  την έκτίίμηση της αναθέίτουσας αρχηί ς,  αναλοί γως των
απαίτηί σέων της μέλέίτης που προί κέίταί να έκπονηθέίί.

112112 Στο σημέίίο  αυτοί  αναφέίρονταί τα κρίτηί ρία αναί θέσης της συί μβασης τα οποίία  ορίίζέί  καταί  την
κρίίση της η αναθέίτουσα αρχηί  προκέίμέίνου γία την έκτίίμηση της βέίλτίστης σχέίσης ποίοί τητας –
τίμηί ς. Τα κρίτηί ρία αυταί  μπορουί ν να πέρίλαμβαί νουν τα κρίτηί ρία του αί ρθρου 86 παρ. 2 καί 3 του
ν.  4412/2016,  έπίπλοί ν  δέ  ίδίίως τα κρίτηί ρία του αί ρθρου 86 παρ.  4 του ίδίίου ως αί νω νοί μου.
Επίσημαίίνέταί οί τί:

α) τα κρίτηί ρία αναί θέσης πρέίπέί  να συνδέίονταί μέ το αντίκέίίμένο της συί μβασης της προς
έκποί νηση μέλέίτης, να ορίίζονταί καταί  σαφηί  καί αντίκέίμένίκαί  μέτρηί σίμο τροί πο, καί να μην έίχουν
ως αποτέίλέσμα την παροχηί  απέρίοί ρίστης έλέυθέρίίας έπίλογηί ς στην αναθέίτουσα αρχηί  (πρβ. παρ.
8 καί 9 του αί ρθρου 86 του ν. 4412/2016).

β)  τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 19.1 έως 19.4 της παρούσης δεν μπορούν να
τίθενται ως κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς, ηί τοί αναί θέσης της συί μβασης, πλην των
προσόντων  και  της  εμπειρίας  του  διατεθέντος  προσωπικού  στο  οποίο  ανατίθεται  η
εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης, στην πέρίίπτωση που η ποίοί τητα αυτουί  μπορέίί να έίχέί
σημαντίκηί  έπίίδραση στο έπίίπέδο έκτέίλέσης της συί μβασης, συί μφωνα μέ τίς δίαταί ξέίς του αί ρθρου
86 παρ. 2 πέρ. (β) του ν. 4412/2016,  υπό την προϋπόθεση ότι τα προσόντα και η εμπειρία
του  προσωπικού  αυτού  δεν  τίθενται  μεταξύ  των  αποδεικτικών  στοιχείων  τεχνικής
ικανότητας  του  προσφέροντος των  σχέτίκωί ν  μέ  την  αναφοραί  των  τίίτλων  σπουδωί ν  καί
έπαγγέλματίκωί ν  προσοί ντων  του  προσφέίροντος  ηί  των  δίέυθυντίκωί ν  στέλέχωί ν  του,  καταί  τη
δίαί ταξη του Παραρτηί ματος XII/Μέίρος II/πέρ. (στ) του Προσαρτηί ματος Α του ν. 4412/2016.

113113 Στο σημέίίο αυτοί  η αναθέίτουσα αρχηί  αναφέίρέί τη σχέτίκηί  σταί θμίση (συντέλέστέίς βαρυί τητας)
υποί  μορφηί  ποσοστουί  έπίί  τοίς  έκατοί  (%) που προσδίίδέί σέ καθέίνα αποί  τα τέθέίντα κρίτηί ρία
αναί θέσης τα οποίία έίχουν έπίλέγέίί  ανωτέίρω γία τον προσδίορίσμοί  της πλέίον συμφέίρουσας αποί
οίκονομίκηί  αί ποψη  προσφοραί ς.  Η  σταί θμίση  αυτηί  μπορέίί  να  έκφραί ζέταί  μέ  την  προί βλέψη
πέρίθωρίίου δίακυί μανσης μέ το καταί λληλο μέίγίστο έυί ρος, ένωί  έαί ν γία αντίκέίμένίκουί ς λοί γους
δέν  έίίναί  δυνατηί ,  τοί τέ  η  αναθέίτουσα αρχηί  έπίσημαίίνέί  στο σημέίίο  αυτοί  τη  φθίίνουσα  σέίραί
σπουδαίοί τητας  των  κρίτηρίίων  αναί θέση  της  συί μβασης.  Η  αναθέίτουσα  αρχηί ,  έίπέίτα  αποί
συί μφωνη γνωί μη του αρμοδίίου Τέχνίκουί  Συμβουλίίου, μπορέίί να αποκλίίνέί αποί  οί σα αναφέίρονταί

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art51


στίς  έγκυκλίίους  του  Ύπουργουί  Ύποδομωί ν  καί  Μέταφορωί ν  οί  οποίίές  μπορέίί  να  έκδίίδονταί
κατ΄έξουσίοδοί τηση της δίαί ταξης της πέρ. 15 του αί ρθρου 86 του ν.  4412/2016 σχέτίκαί  μέ τη
σταί θμίση  των  έπίμέίρους  κρίτηρίίων  αναί θέσης,  τους  συντέλέστέίς  βαρυί τητας  των  κρίτηρίίων
αναί θέσης που σχέτίίζονυαί μέ την τέχνίκηί  προσφοραί , αναί  κατηγορίία έίργου καί μέλέίτης καί αναί
έκτίμωί μένη  αξίία  συί μβασης,  Πέραίτέίρω,  έπίσημαίίνέταί  οί τί  στο  σημέίίο  αυτοί  της  παρουί σης,
τίίθένταί,  έφοί σον  η  αναθέίτουσα  αρχηί  κρίίνέί  σκοί πίμο,  τα  έλαί χίστα  οί ρία  γία  τίς  έπίμέίρους
βαθμολογίίές  των  κρίτηρίίων/υποκρίτηρωί ν  αναί θέσης  γία  τα  οποίία  οί  τέχνίκέίς  προσφορέίς
θέωρουί νταί  αποδέκτέίς  συί μφωνα μέ τη δίαί ταξη του αί ρθρου 99 παρ.  1  πέρ.  (β)  υποπέρ.  (ββ)
(ααα) τέλέυταίίου έδαφίίου του ν. 4412/2016. Πρέίπέί, παί ντως, να λαί βουν υπ’ οί ψη οί αναθέίτουσές
αρχέίς οί τί η θέίσπίση ορίίων μπορέίί  να έίίναί πολυί  αυστηρηί  έίως απαγορέυτίκηί  γία την έλέυί θέρη
συμμέτοχηί  των υποψηφίίων  σέ  καί ποίές  πέρίπτωί σέίς.  Μπορέίί  λοίποί ν,  καταί  την  έκτίίμηση  της
αναθέίτουσας αρχηί ς, έίίτέ να μην προβλέίπέταί η χρηί ση κατωτέίρων ορίίων αναί  κρίτηί ρίο ηί  το οί ρίο
αυτοί  να τίίθέταί πολυί  χαμηλαί  (π.χ. 30 μοναί δές στην έκατονταβαί θμία κλίίμακα βαθμολοί γησης του
κρίτηρίίου).    

114114  Επίσημαίίνέταί οί τί ο συντέλέστηί ς βαρυί τητας της βαθμολογίίας της τέχνίκηί ς προσφοραί ς στη
συνολίκηί  βαθμολογίία της προσφοραί ς τίίθέταί, καταί  κανοί να, στο έβδομηί ντα τοίς έκατοί  (70%),
δέδομέίνου  οί τί  το  κρίτηί ρίο  της  τίμηί ς  τίίθέταί,  καταί  κανοί να,  μέ  βαρυί τητα  τρίαί ντα τοίς  έκατοί
(30%), πλην οί μως η αναθέίτουσα αρχηί  μπορέίί, κατ΄ έξαίίρέση, μέ αίτίολογημέίνη αποί φασηί  της, η
οποίία έκδίίδέταί κατοί πίν γνωί μης του οίκέίίου Τέχνίκουί  Συμβουλίίου, να ορίίζέί ποσοστοί  βαρυί τητας
μίκροί τέρο του 30% γία το κρίτηί ρίο της τίμηί ς, συνέπωί ς αί νω του 70% ως προς τα λοίπαί  κρίτηί ρία
αναί θέσης τα οποίία σχέτίίζονταί μέ τη βαθμολοί γηση της τέχνίκηί ς προσφοραί ς (αί ρθρο 86 παρ. 10 ν.
4412/2016). Καί θέ κρίτηί ρίο αναί θέσης βαθμολογέίίταί αυτοί νομα μέ βαί ση τα στοίχέίία της τέχνίκηί ς
προσφοραί ς.  Η  βαθμολοί γηση  πρέίπέί  να  έίίναί  πληί ρως  καί  έίδίκαί  δίκαίολογημέίνη  καί  να
πέρίλαμβαί νέί υποχρέωτίκαί , έκτοί ς αποί  τη βαθμολογίία, καί τη λέκτίκηί  δίατυί πωση της κρίίσης αναί
κρίτηί ρίο (βλ. δίαί ταξη του τέλέυταίίου έδαφίίου του αί ρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016).  

115115 Αναφέίρέταί  μοί νο  αν  έίχέί  τέθέίί  έλαί χίστα  αποδέκτηί  έπίμέίρους  βαθμολογίία  σέ  καί θέ  κρίτηί ρίο
(πρβλ. δίαί ταξη του αί ρθρου 99  παρ. 1 πέρ. (β) υποπέρ. (ββ) (ααα) τέλέυταίίου έδαφίίου του ν.
4412/2016). 

116116  Όπως ανωτέίρω  υποσημέίίωση
117117  Πρβλ καί αποί φαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020
118118  Πρβ. αί ρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
119119 Επίσημαίίνέταί οί τί η ανωτέίρω δυνατοί τητα έναποί κέίταί στη δίακρίτίκηί  έυχέίρέία του οίκονομίκουί

φορέία. Εξακολουθέίί  να υφίίσταταί η δυνατοί τητα να υπογραί φέταί το ΕΕΕΣ αποί  το συί νολο των
φυσίκωί ν προσωί πων που αναφέίρονταί στα τέλέυταίία δυί ο έδαί φία του αί ρθρου 73 παρ. 1 του  ν.
4412/2016. 

120120 Πρβλ. αί ρθρο 79Α  ν. 4412/2016.
121121  βλ. Δ.Ε.Ε. αποί φαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28
122122  Βλ. ένδέίκτίκαί  ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμηί μα)
123123  Άρθρο 79 παρ. 8 σέ συνδυασμοί   μέ αί ρθρο  73 παρ 2Α ν. 4412/2016
124124  Πρβλ. αί ρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, συί μφωνα μέ το οποίίο «Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι

αναθέτουσες αρχές μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο
οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  θα  πρέπει  να  πληρούν  τις  απαιτήσεις  οικονομικής  και
χρηματοοικονομικής  επάρκειας  ή  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας  κατά  τα άρθρα
75, 76 και 77 εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι σύμφωνο με την
αρχή της αναλογικότητας.». 

125125 Εφίσταί ταί  η  προσοχηί  των  αναθέτουσωί ν  αρχωί ν  στο  οί τί  πρέίπέί  να  ζητέίίταί  η  προσκοί μίση
δίκαίολογητίκωί ν προς αποί δέίξη μοί νο των λοί γων αποκλέίσμουί  καί των κρίτηρίίων έπίλογηί ς που
έίχουν  τέθέίί  στην  παρουί σα  δίακηί ρυξη.  Επίσημαίίνέταί,  πέραίτέίρω,  οί τί,  η  αναθέίτουσα  αρχηί
δυί ναταί, καταί  το αρ. 79 παρ. 5 του ν. 4412/2016,  να ζητέίί  αποί  προσφέίροντές, σέ οποίοδηί ποτέ
χρονίκοί  σημέίίο  καταί  τη  δίαί ρκέία  της  δίαδίκασίίας,  να  υποβαί λλουν  οί λα  ηί  ορίσμέίνα
δίκαίολογητίκαί , οί ταν αυτοί  απαίτέίίταί γία την ορθηί  δίέξαγωγηί  της δίαδίκασίίας.

126126  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016. 
127127  Πρβλ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016.

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art77
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art76
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art75


128128  Οί  υπέυί θυνές  δηλωί σέίς  του  παροί ντος  τέυί χους  υπογραί φονταί  καί  γίίνονταί  αποδέκτέίς
συί μφωνα μέ τα ορίζοί μένα στο αί ρθρο 5 Β) της παρουί σας 

129129  Πρβλ. το α.π.  1081/18-02-21 έίγγραφο της Αρχηί ς «Ενημέίρωση γία ζητηί ματα αποδέίκτίκωί ν
φορολογίκηί ς  ένημέροί τητας  (αυτοί ματη  αί ντληση  αποδέίκτίκουί  -  ένημέροί τητα  σέ  παρέλθοί ντα
χροί νο)» (ΑΔΑ: Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ).

130130  Εφοί σον η αναθέίτουσα αρχηί  την έπίλέίξέί ως λοί γο αποκλέίσμουί .
131131  Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016,.
132132  Πρβλ  υπ’  αρίθμ.  13535/29.03.2021  (ΑΔΑ  Ω1Α2Ω-41Τ)  έγκυκλίίου  του  Ύπουργέίίου

Δίκαίοσυί νης συί μφωνα μέ το αποί  8-4-21 έίγγραφο Γέν.  Γραμματέίων Ψηφίακηί ς Δίακυβέίρνησης
καί  Δίκαίοσυί νης.  Μέ  το  Ενίαίίο  Πίστοποίητίκοί  Δίκαστίκηί ς  Φέρέγγυοί τητας καταργουί νταί  καί
αντίκαθίίστανταί τα έξηί ς πίστοποίητίκαί :
(1) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης γία δίορίσμοί  ηί  αντίκαταί σταση έκκαθαρίστηί
(2) Πίστοποίητίκοί  πέρίί  μη  λυί σέως  ηί  λυί σέως  καί  μη  πτωχέυί σέως  ηί  πτωχέυί σέως  του

συνέταίρίσμουί
(3) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη θέίσέως έταίρίίας σέ έκκαθαί ρίση
(4) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης πέρίί έναί ρξέως των δίαδίκασίωί ν που προβλέίπουν

οί  πέρίπτωί σέίς  των  καταργημέίνων  ηί δη  αί ρθρων  44  &  45  Ν.  1892/1990  (Επίκυί ρωση
Συμφωνίίας Πίστωτωί ν καί έταίρίίας καί Δίορίσμοί ς  Επίτροί που) καί των αί ρθρων 46 & 46α,
46β, καί 46γ (θέίση σέ έίδίκηί  έκκαθαί ρίση) του ίίδίου ως αί νω Ν. 1892/1990

(5) Βεβαίωση περί κατάργησης της διάταξης του άρθρου 46 ν.  1892/1990 (περί
ειδικής εκκαθάρισης)

(6) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη πτωί χέυσης
(7) Πίστοποίητίκοί  πέρίί  μη  καταί θέσης  αίίτησης  πτωί χέυσης  -  πτωχέυτίκουί  συμβίβασμουί  -

δηί λωση παυί σης πληρωμωί ν
(8) Πίστοποίητίκοί  οί τί δέν τέλέίί υποί  πτωχέυτίκοί  συμβίβασμοί  ηί  αί λλη αναί λογη καταί σταση
(9) Πίστοποίητίκοί  πέρίί  μη καταί θέσης αίίτησης γία συνδίαλλαγηί  -  έξυγίίανση κατ’ αί ρθρο 99 ν.

3588/2007
(10) Πίστοποίητίκοί  πέρίί  μη  καταί θέσης  σχέδίίου  αναδίοργαί νωσης  (αφοραί  καί  έίκδοση

αποί φασης)
(11) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη έκκαθαί ρίσης
(12) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης θέίσης σέ έκκαθαί ρίση
(13) Πιστοποιητικό  περί  μη  κατάθεσης  αίτησης  για  θέση  σε  ειδική

εκκαθάριση (αφορά και έκδοση απόφασης)
(14) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη δίορίσμουί  ηί  αντίκαταί στασης έκκαθαρίστηί  ηί  συνέκκαθαρίστηί
(15) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη θέίσης σέ αναγκαστίκηί  δίαχέίίρίση
(16) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης γία αναγκαστίκηί  δίαχέίίρίση
(17) Πίστοποίητίκοί  πέρίί  μη  έίκδοσης  αποί φασης  αναγκαστίκηί ς  έκκαθαί ρίσης  ηί

αναγκαστίκηί ς δίαχέίίρίσης
(18) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης πέρίί λυί σέως έταίρίίας (μοί νο ΑΕ)
(19) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης λυί σης ΟΕ/ΕΕ
(20) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης λυί σης σωματέίίων - συλλοί γων
(21) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη καταί θέσης αίίτησης λυί σης αστίκωί ν έταίρίωί ν
(22) Πίστοποίητίκοί  πέρίί  μη  υπαγωγηί ς  σέ  έίκτακτη  δίαδίκασίία  ρυί θμίσης  υποχρέωί σέων

έμποί ρων
(23) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη υπαγωγηί ς στην έίδίκηί  δίαχέίίρίση (ν. 4307/2014)
(24) Πίστοποίητίκοί  πέρίί λυί σης ηί  έκκαθαί ρίσης αγροτίκουί  ηί  δασίκουί  συνέταίρίσμουί
(25) Πίστοποίητίκοί  πέρίί μη λυί σης έταίρίίας

133133 Εφοί σον η αναθέίτουσα αρχηί  τίς έπίλέίξέί, οί λές ηί  καί ποία/ές έξ αυτωί ν, ως λοί γους αποκλέίσμουί .
134134  Επίσημαίίνέταί οί τί η αναθέίτουσα αρχηί , έφοί σον μπορέίσέί να αποδέίίξέί, μέ καταί λληλα μέίσα, οί τί

συντρέίχέί καί ποία αποί  τίς πέρίπτωί σέίς αυτέίς, αποκλέίίέί οποίονδηί ποτέ οίκονομίκοί  φορέία αποί  τη
συμμέτοχηί  στη δίαδίκασίία συί ναψης της δημοί σίας συί μβασης.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A85%CE%A9%CE%A3%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-9%CE%93%CE%A1?inline=true


135135 Εφοί σον η αναθέίτουσα αρχηί  την έπίλέίξέί ως λοί γο αποκλέίσμουί .
136136  Η  πλατφοί ρμα  της  Ευρωπαίϊκηί ς  Επίτροπηί ς  eCertis γία  την  αναζηί τηση  ίσοδυί ναμων

πίστοποίητίκωί ν  αί λλων  κρατωί ν-μέλωί ν  της  Ε.Ε  έίίναί  δίαθέίσίμη,  χωρίίς  κοί στος,  στη  δίαδρομηί .
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search.  Επίσημαίίνέταί  οί τί  η  ΕΑΑΔΗΣΎ  έίίναί  ο  αρμοί δίος
έθνίκοί ς  φορέίας γία την καταχωί ρηση καί  τηί ρηση των στοίχέίίων του  eCertis γία την Ελλαί δα.
Πρβλ. το μέ αρίθμ. πρωτ. 2282/25-4-2018 σχέτίκοί  έίγγραφο της Αρχηί ς στον ακοί λουθο συί νδέσμο
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/341-ecertis-epigrammiko-
apo8ethrio-pistopoihtikwn-twn-dhmosiwn-symvasewn 

137137  Επίσημαίίνέταί οί τί τα πτυχίία των έγγέγραμμέίνων στο Μητρωί ο Μέλέτητωί ν καί στο Μητρωί ο
Γραφέίίων Μέλέτωί ν, που έίίναί σέ ίσχυί  καταί  την 3η Ιουλίίου 2019 έξακολουθουί ν να ίσχυί ουν έίως
την 1η Σέπτέμβρίίου 2021, έφοί σον πληρουί νταί οί προυϊ ποθέίσέίς του νομοθέτίκουί  πλαίσίίου που
ίίσχυέ έίως καί τίς 2 Ιουλίίου 2019 (συί μφωνα μέ το αί ρθρο 39 παρ. 2 του π.δ 71/2019 (Α΄ 112) ως
αντίκατασταί θηκέ μέ την παρ. 3 του αί ρθρου 144 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256).

138138  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016..
139139 Συμπληρωί νονταί  τα απαίτουί μένα δίκαίολογητίκαί  (αποδέίκτίκαί  μέίσα), καταί  πέρίίπτωση, μέ βαί ση

το Μέίρος Ι του Παραρτηί ματος ΧΙΙ  του Προσαρτηί ματος Α’ του ν. 4412/2016.
140140 Γία την αποί δέίξη της   τέχνίκηί ς ίκανοί τητας του προσφέίροντος, οί πως αυτηί  προσδίορίίζέταί στο

αί ρθρο 19.3, η αναθέίτουσα αρχηί  αναγραί φέί οί σα έκ των αποδέίκτίκωί ν μέίσων που αναφέίρονταί
στα στοίχέίία αίί,  β, γ, έ, στ καί η του Παραρτηί ματος ΧΙΙ του Προσαρτηί ματος Α’ του ν. 4412/2016
απαίτουί νταί  (αί ρθρο  80  παρ.  5  του  ως  αί νω  νοί μου).  Είδίκαί  η  στελέχωση των  ημέδαπωί ν
μέλέτητίκωί ν έπίχέίρηί σέων αποδέίκνυί έταί μέ την προσκοί μίση της βέβαίίωσης έγγραφηί ς (πτυχίίο)
στο Μητρωί ο Μέλέτητωί ν/ Γραφέίίων Μέλέτωί ν μέίχρί τη ληί ξη της μέταβατίκηί ς πέρίοί δου ίσχυί ος,
συί μφωνα μέ το αί ρθρο 39 του π.δ. 71/2019, καί αποί  την έίναρξη πληί ρους ίσχυί ος του τέλέυταίίου,
βέβαίίωση έγγραφηί ς στο Τμηί μα ΙΙ του Μητρωί ου Εργοληπτίκωί ν Επίχέίρηί σέων Δημοσίίων Έργων
(ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.). 

141141 Εφοί σον έίχέί αναφέρθέίί  σχέτίκηί  απαίίτηση στο αί ρθρο 19.4, συμπληρωί νέταί αναλοί γως συί μφωνα
μέ το αί ρθρο 82 του ν. 4412/2016.

142142  Συί μφωνα μέ το αί ρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ έγγραί φονταί υποχρεωτικά 
α. η Ανωί νυμη Εταίρέίία που προβλέίπέταί στον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. η Εταίρέίία Πέρίορίσμέίνης Ευθυί νης που προβλέίπέταί στον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. η Ιδίωτίκηί  Κέφαλαίουχίκηί  Εταίρέίία που προβλέίπέταί στον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. η Ομοί ρρυθμη καί Ετέροί ρρυθμη (απληί  ηί  καταί  μέτοχέίς) Εταίρέίία που προβλέίπονταί στον ν.

4072/2012 (Α` 86), καθωί ς καί οί ομοί ρρυθμοί έταίίροί αυτωί ν,
έ.  ο  Αστίκοί ς  Συνέταίρίσμοί ς  του  ν.  1667/1986  (Α`  196)  (στον  οποίίο  πέρίλαμβαί νονταί  ο

αλληλασφαλίστίκοί ς, ο πίστωτίκοί ς καί ο οίκοδομίκοί ς συνέταίρίσμοί ς),
στ. η Κοίν.Σ.ΕΠ. που συστηί νέταί καταί  τον ν. 4430/2016 (Α` 205) καί
ζ. η Κοί.Σ.Π.Ε. που συστηί νέταί καταί  τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
η. η Αστίκηί  Εταίρέίία μέ οίκονομίκοί  σκοποί  (αί ρθρο 784 ΑΚ καί 270 του ν. 4072/2012),
θ.  ο  Ευρωπαίϊκοί ς  Όμίλος  Οίκονομίκουί  Σκοπουί  που  προβλέίπέταί  αποί  τον  Κανονίσμοί

2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, δίορθωτίκοί  L. 247) καί έίχέί την έίδρα του στην ημέδαπηί ,
ί. η Ευρωπαίϊκηί  Εταίρέίία που προβλέίπέταί στον Κανονίσμοί  2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) καί

έίχέί την έίδρα της στην ημέδαπηί ,
ία. η Ευρωπαίϊκηί  Συνέταίρίστίκηί  Εταίρέίία που προβλέίπέταί στον Κανονίσμοί  1435/2003/ΕΚ

(ΕΕΕΚ L. 207) καί έίχέί την έίδρα της στην ημέδαπηί ,
ίβ. τα υποκαταστηί ματα ηί  πρακτορέίία που δίατηρουί ν στην ημέδαπηί  οί αλλοδαπέίς έταίρέίίές

που αναφέίρονταί στο αί ρθρο 29 της Οδηγίίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) καί έίχουν
έίδρα σέ κραί τος - μέίλος της Ευρωπαίϊκηί ς Ένωσης (Ε.Ε.),

ίγ. τα υποκαταστηί ματα ηί  πρακτορέίία που δίατηρουί ν στην ημέδαπηί  οί αλλοδαπέίς έταίρέίίές
που έίχουν έίδρα σέ τρίίτη χωί ρα καί νομίκηί  μορφηί  αναί λογη μέ έκέίίνη των αλλοδαπωί ν έταίρίωί ν
που αναφέίρέταί στην πέρίίπτωση ίβ`,

ίδ.  τα υποκαταστηί ματα ηί  πρακτορέίία,  μέίσω των οποίίων ένέργουί ν έμπορίκέίς πραί ξέίς στην
ημέδαπηί  τα φυσίκαί  ηί  νομίκαί  προί σωπα ηί  ένωί σέίς προσωί πων που έίχουν την κυί ρία έγκαταί σταση
ηί  την έίδρα τους στην αλλοδαπηί  καί δέν έμπίίπτουν στίς πέρίπτωί σέίς ίβ` καί ίγ`,

https://ec.europa.eu/tools/ecertis/search


ίέ.  η  Κοίνοπραξίία  που  καταχωρίίζέταί  συί μφωνα  μέ  το  αί ρθρο  293  παραί γραφος  3  του  ν.
4072/2012

143143  Το  πίστοποίητίκοί  Ισχυί ουσας  Εκπροσωί πησης  (καταχωρίίσέίς  μέταβολωί ν  έκπροσωί πησης)
παρουσίαί ζέί  τίς  σχέτίκέίς  μέ  τη  δίοίίκηση  καί  έκπροσωί πηση  της  έταίρέίίας
καταχωρίίσέίς/μέταβολέίς στο Γένίκοί  Εμπορίκοί  Μητρωί ο.

144144  Πρβ. παραί γραφο 12 αί ρθρου 80 του ν.4412/2016.
145145 Οί αναθέίτουσές αρχέίς  μπορουί ν  να προβλέίπουν οί τί,  κατοί πίν  αίτηί ματος του υπέργολαί βου καί

έφοί σον η  φυί ση της συί μβασης το έπίτρέίπέί,  η  αναθέίτουσα αρχηί  καταβαί λλέί  απέυθέίίας  στον
υπέργολαί βο την αμοίβηί  του δυναί μέί συί μβασης υπέργολαβίίας μέ τον αναί δοχο. Στην πέρίίπτωση
αυτηί , καθορίίζονταί τα έίδίκοί τέρα μέίτρα ηί  οί μηχανίσμοίί που έπίτρέίπουν στον κυί ρίο αναί δοχο να
έγέίίρέί  αντίρρηί σέίς ως προς αδίκαίολοίγητές πληρωμέίς,  καθωί ς  καί οί  ρυθμίίσέίς που αφορουί ν
αυτοί ν τον τροί πο πληρωμηί ς. Στην πέρίίπτωση αυτηί  δέν αίίρέταί η έυθυί νη του κυί ρίου αναδοίχου.
Συμπληρωί νέταί αναλοίγως.

146146 Ο οί ρος αυτοί ς  μπορέίί  να τέθέίί,  καταί  την κρίίση της αναθέίτουσας αρχηί ς,  καί  στην πέρίίπτωση
ποσοστουί  μίκροί τέρου του 30% της έκτίμωί μένης αξίίας της συί μβασης (πρβλ. παρ. 5 αί ρθρου 131
του ν. 4412/2016.

147147 Τίίθένταί  οί  τυχοί ν  ληφθέίίσές  γνωμοδοτηί σέίς  καί  αποφαί σέίς,  π.χ.  αποφαί σέίς  αναί ληψης
υποχρέίωσης,  δέίσμέυσης  πίίστωσης,  έίγκρίσης  δημοπραί τησης  της  μέλέίτης,   η  προηγουί μένη
συί μφωνη  γνωί μη  της  αρμοί δίας  Δίαχέίρίστίκηί ς  Αρχηί ς  σέ  πέρίίπτωση  συγχρηματοδοτουί μένης
συί μβασης, τυχοί ν αί λλές έγκρίίσέίς, έίδίκοίί οί ροί, κλπ.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

www.promitheus.gov.gr 
{21PROC009755619}

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998396742
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.agan.gov.gr
Πόλη: ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
Οδός και αριθμός: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61
Ταχ. κωδ.: 13561

Αρμόδιος επικοινωνίας:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ, ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ 
ΚΑΛΗ

Τηλέφωνο: 2132023618
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: meletes@agankam.gov.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
"Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων 
της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την 
ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος" στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR
Σύντομη περιγραφή:
Εκπόνηση Σύνθετης Μελέτης που θα περιλαμβάνει: Α. Τοπογραφική μελέτη περιοχής 
απαιτουμένων έργων. Β. Προμελέτη και Οριστική Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη 
(δεξαμενής-ταμιευτήρα και συνοδών έργων, αγωγών διανομής ύδατος, τροποποίηση του 
κεντρικού υφιστάμενου συλλεκτήρα υδάτων έως την εκβολή του στο έλος του Πάρκου 
“Αντώνης Τρίτσης”). Γ. Προμελέτη και Οριστική Στατική Μελέτη. Δ. Γεωτεχνική Έρευνα 
και Μελέτη. Ε. Φυτοτεχνική μελέτη. ΣΤ. Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίων. 
Ζ. Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ. Η. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Α.Μ. 125/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5

Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 



Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων
Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής:

Ποσό
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.

Προσδιορίστε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: "Σύνθετη μελέτη για τη 
διαχείριση των ομβρίων υδάτων της 
περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, 
με την ανάπτυξη πρότυπου 
υδροσυστήματος"
στο πλαίίσίο υλοποίίησης του έίργου 
LIFE-IP AdaptInGR

(Α.Μ. 125/2021)

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Ο Οικονομικός  Φορέας  .................................................................
(ακριβής επωνυμία του Οικονομικού Φορέα όπως θα υποβληθεί στην Προσφορά), δηλώνει ότι θα
συμμετάσχει στην επίσκεψη-ενημέρωση στην περιοχή αναφοράς για τη «Σύνθετη μελέτη για τη
διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, με την ανάπτυξη
πρότυπου υδροσυστήματος» (A.M. 125/2019), στις 14/01/2022, ημέρα Παρασκευή. 
Στην  επίσκεψη-ενημέρωση  θα  συμμετάσχει  ο/η  .............................................................
(ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου που θα παρευρίσκεται στην επίσκεψη-ενημέρωση)

ο Οικονομικός Φορέας

(θέση ηλεκτρονικής υπογραφής)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

Βεβαιώνεται  ότι  ο  Οικονομικός  Φορέας  με  την  επωνυμία  ...................................................
(ακριβής επωνυμία του Οικονομικού Φορέα όπως θα υποβληθεί στην Προσφορά),  συμμετείχε
σήμερα Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 στην επίσκεψη-ενημέρωση στην περιοχή αναφοράς της
μελέτης.  Στην  επίσκεψη  παρευρέθηκε  ο/η  .............................................................
(ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου που θα παρευρίσκεται στην επίσκεψη-ενημέρωση)

για τον Οικονομικό Φορέα για την Αναθέτουσα Αρχή

(ονοματεπώνυμο και υπογραφή 
του φυσικού προσώπου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επωνυμία του Οικονομικού Φορέα και το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου, θα είναι
σε όλα τα σχετικά πεδία συμπληρωμένα στο έντυπο που θα φέρουν προς υπογραφή οι συμμετέχοντες την
ημέρα της επίσκεψης. 



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι,
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της
προσφοράς  και  τα  αποδεικτικά  μέσα  τα  οποία  υποβάλλονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  στο  πλαίσιο  του
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος
Προσφέροντος.

ΙΙ.  Σκοπός  της  επεξεργασίας  είναι  η  αξιολόγηση  του  Φακέλου  Προσφοράς,  η  ανάθεση  της  Σύμβασης,  η
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας
και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α)  Φορείς  στους  οποίους  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αναθέτει  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  ενεργειών  για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του
Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού  και  λοιποί  εν  γένει  προστηθέντες  της,  υπό  τον  όρο  της  τήρησης  σε  κάθε
περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους.

(γ)  Έτεροι  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό,  στο  πλαίσιο  της  αρχής  της  διαφάνειας  και  του  δικαιώματος
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης
της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία,
εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά
με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω
περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να
ασκεί  κάθε  νόμιμο  δικαίωμά  του  σχετικά  με  τα  δεδομένα  προσωπικού  χαρακτήρα  που  το  αφορούν,
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου
και  της  ασφάλειας  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων  και  της  προστασίας  τους  από  τυχαία  ή  αθέμιτη
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε
άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ο Δ/ντής Τ.Υ.

Κων/νος Μούσιος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

α.α.

Ασημίνα Πανάγου

Τοπογράφος Μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΤΕΥΧΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: 

"Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων 

της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, 

με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος"

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR

CPV: 71335000-5 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 125/2021
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Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικών Δεδομένων 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Γενικά 
Γενική περιγραφή του Εργου
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Περιγραφή και στοιχεία φυσικού αντικειμένου
Διάρθρωση μελέτης
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
Τοπογραφική μελέτη περιοχής απαιτουμένων έργων
Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη
Στατική μελέτη της δεξαμενής
Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη
Φυτοτεχνική μελέτη
Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίων
Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
Τεύχη δημοπράτησης
Περιβαλλοντική αδειοδότηση
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
Προδιαγραφές μελετών – Παραδοτέα 
Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.) 
Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτη 
Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ 
ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
Τοπογραφική Μελέτη  
Υδραυλική - Υδρολογική Μελέτη 
Στατική και Αντισεισμική Μελέτη δεξαμενής 
Γεωτεχνικές Ερευνες και Μελέτη  
Φυτοτεχνική Μελέτη 
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 
Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 
Τεύχη Δημοπράτησης
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Γενικά
Το τεύχος αυτό συντάσσεται με βάση την παρ. 8Α του άρθρου 45 του Ν. 4412/2016, και ειδικά την
εγκύκλιο  11/27-11-2018  α.π.  ΔΝΣβ/854/ΦΝ466  με  θέμα  ΟΔΗΓΟΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 4412/2016 (Βιβ. 1) όπου περιγράφονται και τα περιεχόμενα του
τεύχους τεχνικών δεδομένων.
Στο τεύχος  τεχνικών δεδομένων υδραυλικού έργου κάθε  είδους,  θα συμπεριλαμβάνονται  όλα τα
διαθέσιμα δεδομένα που χρειάζονται για την εκπόνηση των μελετών.
Η τεχνική περιγραφή και τα κύρια λειτουργικά χαρακτηριστικά του προς μελέτη υδραυλικού έργου.
Τα στάδια εκπόνησης της μελέτης και ο προσδιορισμός του περιεχομένου εκάστου εξ, αυτών, κατά
το άρθρο 45.8.Α,σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Προεκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για την αμοιβή της μελέτης και των συμπληρωματικών
μελετών και υπηρεσιών, με βάση την παράγ. 8Δ του άρθρο 53, του Ν4412/2016 καθώς και την
προεκτίμηση της δαπάνης για την κατασκευή του έργου κατά το άρθρο 45.8.Α.4
Κάθε  υφιστάμενη  μελέτη  ή  έρευνα  σχετική  με  το  έργο όπως  παλαιότερες  μελέτες  οποιοδήποτε
σταδίου,  τοπογραφικά,  υδρολογικά,  υδρογεωλογικά,  γεωλογικά  και  περιβαλλοντικά  ή  μελέτες
άλλων έργων της περιοχής που επηρεάζουν το σχεδιασμό.
Ποσοτικά  στοιχεία  του  φυσικού  αντικειμένου  που  χρησιμοποιούνται  για  τον  υπολογισμό  των
προεκτιμώμενων αμοιβών. 
Αναφορά σε κανονισμούς, προδιαγραφές κλπ, με βάση τα οποία θα συνταχθεί η μελέτη.

1.2 Γενική περιγραφή του Εργου

Ο  Δήμος  Αγίων  Αναργύρων  –  Καματερού  συμμετέχει  στο  Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  LIFE-IP
AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006 «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή
στη κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» ,  Boosting the implementation  of  adaptation  policy  across
Greece (LIFE-IP AdaptInGR - LIFE17 IPC/GR/000006), με την ενταγμένη στο γενικό πλαίσιο του
προγράμματος  Πιλοτική  Δράση:  <<Ανάπτυξη  πρότυπου  υδροσυστήματος  για  τη  διαχείριση  των
όμβριων υδάτων της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ.Καματερού και την παροχέτευσή τους στο Πάρκο
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης "Αντώνης Τρίτσης">>. 
Η Δράση αφορά την υδατική διαχείριση των ομβρίων υδάτων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού,
δια  της  δημιουργίας  ενός  μικρού  πλήρους  υδροσυστήματος,  με  την  σύνταξη  πρότυπων
προδιαγραφών, αλλά και με την τυποποίηση των κατασκευών, έτσι ώστε να αποτελέσει πιλοτικό
έργο για την κατασκευή ομοίων έργων εντός των ορίων του Δήμου, αλλά και σε άλλες περιοχές.
Η  συγκέντρωση,  διαχείριση,  εκμετάλλευση  και  παροχέτευση  τελικά  των  όμβριων  υδάτων  της
περιοχής  Δυτικού  Γεροβουνού  θα  γίνει  σε  υπόγεια  δεξαμενή  και  ο  τελικός  αποδέκτης  των
περισσευμάτων αποθήκευσης, θα είναι το Πάρκο “Αντώνης Τρίτσης”.
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2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
2.1 Περιγραφή και στοιχεία φυσικού αντικειμένου 
Με  την  προς  ανάθεση  μελέτη  θα  εκπονηθεί  αρχικά  Προμελέτη  και  Οριστική  Υδρολογική  –
Υδραυλική μελέτη, που θα προσδιορίζει την ποσότητα νερού που καταλήγει στο Πάρκο, με την
μέθοδο  της  διόδευσης  της  πλημμύρας  μέσω  ταμιευτήρα.  Σκοπός  είναι  η  «αποθήκευση»  και
διαχείριση της εκάστοτε απορροής του δικτύου ομβρίων, αλλά και όποιας άλλης απορροής που δεν
θα παραλαμβάνει το δίκτυο.

Η αποθήκευση και  τελικά  διόδευση της  πλημμυρικής  παροχής του υπό μελέτη  δικτύου  μέσω
ταμιευτήρα,  αλλά και η διόδευση της επί πλέον παροχής που δύναται να προκύψει,  θα ρυθμίσει
τελικά  την  παροχέτευση  του  συνολικού  πλημμυρικού  υδρογραφήματος,  στο  Πάρκο  “Αντώνης
Τρίτσης”,  η οποία είναι  επιβεβλημένη,  λόγω των απαιτήσεων σε νερό,  εξ’  αιτίας  του αρνητικού
υδατικού ισοζυγίου του υδροσυστήματος του Πάρκου.
Ο Δήμος Αγ. Αναργύρων – Καματερού προτείνει την τοποθέτηση της δεξαμενής Όγκου V=3000.00
κ.μ.  που θα αφορά στη διαχείριση των ομβρίων υδάτων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εντός του
αύλειου χώρου του Συγκροτήματος Σχολείων, ο οποίος γειτνιάζει  άμεσα με το Πάρκο “Αντώνης
Τρίτσης” και το Ίδρυμα Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ.
Κατά μήκος του συνόρου του οικοπέδου του Ιδρύματος Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, με  τον αύλειο χώρο του
σχολικού  συγκροτήματος, διέρχεται  ο  παλαιός  (υφιστάμενος  και  εν  ενεργεία),  κεντρικός
συλλεκτήρας  ομβρίων  υδάτων  περιοχής  Γεροβουνού  (κλειστός  –  ανοικτός  αποδέκτης),  που
καταλήγει  στο  Πάρκο  “Αντώνης  Τρίτσης”,  ο  οποίος  θα  χρησιμοποιηθεί  μετά  από  επισκευή  και
τροποποίηση όπως θα προταθεί για την διόδευση της επί πλέον πλημμύρας που θα προκύψει κατά τα
πιο πάνω αναφερόμενα, αλλά και της υπερχείλισης και εκκένωσης της δεξαμενής.

Επί πλέον θα γίνει η κατά το δυνατόν πλέον ωφέλιμη διαχείριση των υδάτων της δεξαμενής εντός
του  αύλειου  χώρου  του  Συγκροτήματος  των  Σχολείων,  αλλά  θα  υπάρχει  και  η  δυνατότητα
παροχέτευσης στο γειτονικό κοινωφελές ίδρυμα Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, ώστε αυτή να χρησιμοποιηθεί για
τις όποιες ανάγκες του Ιδρύματος.

Οι  δράσεις  για  την  καλή  διαχείριση  των  υδάτων  της  δεξαμενής  θα  είναι  οικολογικού  και
επιμορφωτικού ενδιαφέροντος στον χώρο του Συγκροτήματος των Σχολείων και σε γενικές γραμμές
θα περιλαμβάνει:

 Δημιουργία χώρων πρασίνου με δενδροφυτεύσεις σε διάφορα σημεία στον αύλειο χώρο του
σχολικού συγκροτήματος.

 Δημιουργία χώρου περιβαλλοντικής  ευαισθητοποίησης υπό μορφή βοτανικού κήπου, στον
αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

 Τροφοδοσία  με  νερό  των  δραστηριοτήτων  πρασίνου,  του  κοινωφελούς  ιδρύματος  Η
ΘΕΟΤΟΚΟΣ

 Χρήση του αποθηκευμένου νερού για καθαριότητα των εξωτερικών χώρων του σχολείου.
 Πυρόσβεση.
 Αυτονομία στο μη πόσιμο νερό.
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2.2 Διάρθρωση μελέτης
Κατόπιν  των  παραπάνω  απαιτείται  να  δημοπρατηθεί  η  εκπόνηση  Σύνθετης  Μελέτης  που  θα
περιλαμβάνει:

Α. Τοπογραφική μελέτη περιοχής απαιτουμένων έργων.

Β.  Προμελέτη  και  Οριστική  Υδρολογική  και  Υδραυλική  μελέτη  (δεξαμενής-ταμιευτήρα  και
συνοδών έργων, αγωγών διανομής ύδατος, τροποποίηση του κεντρικού υφιστάμενου συλλεκτήρα
υδάτων έως την εκβολή του στο έλος του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”).

Γ. Προμελέτη και Οριστική Στατική μελέτη της δεξαμενής και των συνοδών έργων

Δ.  Γεωτεχνική  έρευνα  και  μελέτη  προσδιορισμού  των  απαραιτήτων  μεγεθών  για  την  ασφαλή
κατασκευή, θεμελίωση και αντιστήριξη της δεξαμενής.

Ε. Φυτοτεχνική μελέτη που θα αφορά τις προτάσεις φύτευσης και άρδευσης των χώρων πρασίνου
και των χώρων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που θα δημιουργηθούν για την εκμετάλλευση
του υδατικού αποθέματος.

ΣΤ. Προμελέτη και Οριστική Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίων, υδραυλικού πλήγματος
ελέγχου θυροφραγμάτων αλλά και συστημάτων πυρόσβεσης.

Ζ. Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ

Η. Τεύχη δημοπράτησης

Είναι πρωταρχικής σημασίας να σημειωθεί ότι ανάντη της κατασκευής του έργου και σίγουρα πριν
την  είσοδο  του  πλημμυρικού  νερού  στην  δεξαμενή,  θα  γίνει  μηχανικός  καθαρισμός
(χωματοσυλλέκτης ελαιοσυλλέκτης, χαλικόφιλτρα κλπ) των εισερχομένων υδάτων. Στα κατάντη το
εισερχόμενο νερό στο Πάρκο θα πρέπει να φτάσει στα επίπεδα ποιότητας που θα καθοριστούν από
το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”, αντικείμενο που δεν αφορά
την παρούσα μελέτη, αλλά το πρόγραμμα διαχείρισης του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”. Επί πλέον
το  πρόγραμμα  διαχείρισης  θα  καθορίσει  και  την  ταχύτητα  εισόδου  των  πλεοναζόντων  όμβριων
υδάτων στο Πάρκο, ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα κατά την είσοδο του νερού στον τελικό
αποδέκτη του Πάρκου (Quality and quantity control).
Τέλος σκοπός της μελέτης είναι να αποτελέσει Πιλοτικό Εργο, με την τυποποίηση των κατασκευών,
όπως η δεξαμενή, τα έργα της δεξαμενής και τα λοιπά συνοδά έργα, ώστε να καταστεί οδηγός για
την κατασκευή ομοίων έργων εντός των ορίων του Δήμου, αλλά και σε άλλες περιοχές.
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3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
Ο  Δήμος  Α.Α.Κ.  θεωρεί  ότι  το  υπαρκτό  σήμερα  έντονο  πρόβλημα  λειψυδρίας  του  Πάρκου
“Αντώνης Τρίτσης” μπορεί  να αποτελέσει  ταυτόχρονα και  λύση του προβλήματος  πλημμυρικών
φαινομένων, τουλάχιστον στην περιοχή του Γεροβουνού.
Ο αρχικός σκοπός της Πιλοτικής Δράσης ξεκίνησε από την ανάπτυξη ενός σωστά σχεδιασμένου και
ολοκληρωμένου δικτύου αποχέτευσης ομβρίων της περιοχής του Γεροβουνού που θα παροχετεύει
όλα τα νερά της βροχής στο Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης εντός του Πάρκου “Αντώνης Τρίτσης”, θα
ενισχύσει την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής ενώ η διαχείριση των όμβριων υδάτων με
πιθανές δεξαμενές αποθήκευσης κ.α., θα εξασφαλίσει τη συνεχή τροφοδότηση των υγροβιότοπων
του Πάρκου.
Η σκοπιμότητα εκπόνησης της σύνθετης  μελέτης συνίσταται στο γεγονός ότι η αποθήκευση και
χρήση του νερού είναι  σημαντική τόσο για την εκπόνηση έργων οικολογικής  σκοπιμότητας και
περιβαλλοντικής  ευαισθητοποιήσης  των  μαθητών,  όσο  και  για  γενική  χρήση,  άρδευση,  πλύση,
πυρόσβεση κλπ. Σε μια εποχή κατά την οποία οι συνέπειες  της κλιματικής  αλλαγής είναι  πλέον
ορατές και επηρεάζουν όλο και περισσότερο το περιβάλλον, τόσο με την αναμενόμενη έλλειψη του
νερού, όσο και με τις μεγάλες πλημμυρικές απορροές που παρατηρούνται η γενική διαχείριση και
εκμετάλλευση των απορροών των όμβριων υδάτων είναι μεγάλης σημασίας για την εξοικονόμηση
υδατικών πόρων. 
Επί  πλέον  η  συγκεκριμένη  μελέτη  θα  αποτελέσει  οδηγό  προδιαγραφών,  για  την  κατασκευή
παρόμοιων έργων εντός του Δήμου αλλά και σε άλλες περιοχές.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΡΟΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ

.
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4 ΧΩΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
Οι συντεταγμένες των κορυφών του χώρου του σχολείου όπου και θα κατασκευαστεί η δεξαμενή
είναι
Α.Α.  Χ=475496,00  , Ψ=4211148,00
Α.Δ.  Χ=475574,00  , Ψ=4211109,00
Κ.Δ.  Χ=475468,00  , Ψ=4210979,00
Κ.Α.  Χ=475381,00  , Ψ=4211019,00
Δυτικά του χώρου του σχολείου είναι το προαναφερθέν Ίδρυμα Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ, Νότια το Πάρκο
“Αντώνης Τρίτσης” και Βόρεια η Περιοχή Γεροβουνό. Αριστερά του δυτικού ορίου του Σχολείου
βρίσκεται ο Κεντρικός υφιστάμενος συλλεκτήρας ομβρίων του Γεροβουνού.
Το  Κεντροβαρικό  σημείο  του  Πάρκου  “Αντώνης  Τρίτσης”,  έχει  συντεταγμένες  Χ=475410,00,
Ψ=4210105,00
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5 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τα διαθέσιμα στοιχεία και μελέτες που αφορούν την υπ’ όψιν Σύνθετη Μελέτη είναι 
    • Η Οριστική μελέτη αποχέτευσης Όμβριων Περιοχής Γεροβουνού από το ενεργό Έργο ΕΣΠΑ της
Περιφέρειας  Αττικής  «ΜΕΛΕΤΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΟΜΒΡΙΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ  ΤΗΣ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ  ΑΠΟΡΡΟΗΣ  ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ  ΑΓΙΩΝ  ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ,  ΙΛΙΟΥ,  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ,  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ,
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ,  ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ  ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ»,  Κωδικός:  5003970,  Ημερομηνία  ένταξης:
06/03/2017.
    • Διάφορες υδραυλικές μελέτες αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων από την ΕΥΔΑΠ, για την περιοχή
Γεροβουνού.
    • Όμβριες καμπύλες και λοιπά στοιχεία από τα Σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας κατ’
εφαρμογή, της οδηγίας 2007/60/ΕΚ. (2016 ΕΓΥ)
    • Χαρτογραφικό υλικό LSO και VLSO της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.
    • Το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας του υδατικού διαμερίσματος της περιοχής μελέτης,
όπως έχουν εγκριθεί ή/και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ και
της ΚΥΑ ΗΠ 31822/1542/Ε103/ΦΕΚ 1108Β/21-7-2010 (2016 ΕΓΥ)
    • Το ρυμοτομικό σχέδιο περιοχής Γεροβουνού.
    • Τέλος ο ανάδοχος Μελετητής θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του κατά την σύνταξη των μελετών,
τα  στοιχεία  της  μελέτης  που  εκπονείται  από  το  Αστεροσκοπείο  Αθηνών  στα  πλαίσια  του
προγράμματος LIFE και αφορά τα αποτελέσματα της Κλιματικής Αλλαγής και τα διάφορα σενάρια
πρόβλεψης των κλιματολογικών αλλαγών. Ομοίως τέτοια μελέτη έχει γίνει με θέμα τα σενάρια της
Κλιματικής Αλλαγής και από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι ανηρτημένη στον διαδικτυακό
ιστότοπο της Τραπέζης της Ελλάδος.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

6.1 Τοπογραφική μελέτη περιοχής απαιτουμένων έργων

Με την τοπογραφική μελέτη θα αποτυπωθεί σε κλίμακα 1/500 ο ενιαίος χώρος των έργων ώστε να
αποτελέσει υπόβαθρο παρουσίασης τους και σε κλίμακα 1/200 οι χώροι που θα καθοριστούν από
την  υδραυλική  προμελέτη,  ώστε  να  κατασκευαστούν  τα  έργα  (δεξαμενή,  αντλιοστάσιο,
υπερχειλιστές, παρακείμενος υφιστάμενος κεντρικός συλλεκτήρας, απόληξη στο Πάρκο κλπ). Επί
πλέον στην αρχική  φάση θα εγκατασταθεί  πολυγωνομετρικό  δίκτυο,  που θα  εξαρτηθεί  από νέα
τριγωνομετρικά  σημεία  που  θα  ιδρυθούν  εντός  της  ευρύτερης  περιοχής  μελέτης,  με  την  χρήση
υφισταμένων  τριγωνομετρικών  σημείων.  Η  αλληλοδιαδοχή  των  φάσεων  των  τοπογραφικών
εργασιών εμφανίζεται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα. Οι ακρίβειες αποτύπωσης, πολυγωνομετρίας
και τριγωνισμών θα είναι αυτές που επιβάλλονται από την Ελληνική νομοθεσία, ενώ το σύστημα
προβολής είναι το ΕΓΣΑ ’87. Επιτρέπεται η χρήση δορυφορικών μεθόδων προσδιορισμού, επιγείων
μεθόδων,  η  και  συνδυασμού  αυτών  εφ’  όσον  προκύπτει  το  ως  άνω  αναφερθέν  επιθυμητό
αποτέλεσμα  ακριβείας.  Τα  παραδοτέα  στοιχεία  και  σχέδια  καθώς  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές
σύνταξης  θα είναι αυτά που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.
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6.2 Υδρολογική και Υδραυλική μελέτη

6.2.1. Υδρολογική μελέτη που θα προσδιορίζει την παροχή αιχμής για περιόδους επαναφοράς από
T=5 έτη T=10 έτη, T=20 έτη, T=50 έτη, με χρήση ορθολογικής μεθόδου, και με όμβρια καμπύλη
αυτή που χρησιμοποιείται από τoν Μελετητή για την σύνταξη της Οριστικής μελέτης αποχέτευσης
όμβριων της περιοχής Δυτικού Γεροβουνού.  Η όμβρια αυτή καμπύλη παρουσιάζεται  στο σχέδιο
διαχείρισης  κινδύνων  πλημμύρας  του  υδατικού  διαμερίσματος  της  περιοχής  μελέτης,  όπως  έχει
εγκριθεί ή/και επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της ΚΥΑ ΗΠ
31822/1542/Ε103/ΦΕΚ 1108Β/21-7-2010 (2016 ΕΓΥ).
Τα  αποτελέσματα  της  Υδρολογικής  μελέτης  θα  χρησιμοποιηθούν  στην  αντίστοιχη  Υδραυλική
μελέτη,  δεξαμενής-ταμιευτήρα  και  συνοδών  έργων,  τροποποίηση  του  κεντρικού  υφιστάμενου
συλλεκτήρα  υδάτων.  Τα  παραδοτέα  στοιχεία  και  σχέδια  καθώς  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές
σύνταξης θα είναι αυτά που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.

6.2.2. Υδραυλική Προμελέτη και Οριστική μελέτη του υφιστάμενου κεντρικού συλλεκτήρα, που θα
αφορά  τον  έλεγχο  της  κατάστασης,  την  τροποποίηση  και  την  επισκευή  του  συγκεκριμένου
συλλεκτήρα ώστε να γίνει λειτουργικός σε σχέση με την δεξαμενή αλλά και με την μεταφορά των
ομβρίων  υδάτων  στο  Πάρκο  “Αντώνης  Τρίτσης”  με  ανοικτή  ή  κλειστή  επενδεδυμένη  διώρυγα,
καθώς και την μελέτη των συνοδών έργων επ’ αυτής, δηλαδή τον πλάγιο υπερχειλιστή εισόδου στην
δεξαμενή, τα συστήματα εκτροπής κλπ. Οι υδραυλικοί υπολογισμοί, θα γίνουν με ανομοιόμορφη
ροή  και  σε  συνεννόηση  με  την  Επίβλεψη.  Ειδικά  οι  υπερχειλιστές  (ορθοί  και  πλάγιοι),  θα
μελετηθούν με μεθοδολογία που θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία.

6.2.3.  Υδραυλική  Προμελέτη  και  Οριστική  μελέτη  εξωτερικών αγωγών άρδευσης,  δηλαδή του
δικτύου που θα μεταφέρει το νερό μετά από την άντληση στους χώρους εκμετάλλευσης του, και θα
το διανέμει, στις απαιτούμενες θέσεις.

6.2.4.  Υδραυλική  Προμελέτη  και  Οριστική  Μελέτη  δεξαμενής  αποθήκευσης  από  οπλισμένο
σκυρόδεμα χωρητικότητας σε νερό V=3000.00 κ.μ. Οι διαστάσεις και η ακριβής θέση της δεξαμενής
στον χώρο του Σχολικού συγκροτήματος θα γίνει λαμβάνοντας υπ΄ όψιν, όλους τους παράγοντες που
απαιτούνται και κατόπιν συνεννόησης με την Επίβλεψη. Επί πλέον θα μελετηθούν στην φάση αυτή
και όλα τα συνοδά έργα της δεξαμενής όπως υπερχειλιστής, εκκενωτής, συνδέσεις υπερχείλισης –
εκκένωσης  μετά  του  υφιστάμενου  κεντρικού  συλλεκτήρα.  Επί  πλέον  θα  πρέπει  να  μελετηθεί  η
τοποθέτηση  μηχανικού  καθαριστηρίου  (χωματοσυλλέκτη,  ελαιοσυλλέκτη  κλπ)  ανάντη  της  προς
μελέτη δεξαμενής, ώστε το συλλεγόμενο νερό να είναι απαλλαγμένο κατά το δυνατόν από περιττούς
ρύπους.
Τα παραδοτέα στοιχεία και σχέδια καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης θα είναι αυτά που
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.

6.3 Στατική μελέτη της δεξαμενής

6.3.1  Στατική μελέτη της δεξαμενής κατά τις ισχύουσες Ελληνικές προδιαγραφές.
6.3.2 Αντισεισμική μελέτη της δεξαμενής κατά τις ισχύουσες Ελληνικές προδιαγραφές.
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Τα παραδοτέα στοιχεία και σχέδια καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης θα είναι αυτά που
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.

6.4 Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη
Η Γεωτεχνική Έρευνα και Μελέτη αφορά την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών και εργασιών πεδίου,
τις ειδικές δειγματοληψίες,  την επί τόπου εγκατάσταση οργάνων παρακολούθησης, τις επί τόπου
δοκιμές, το σύνολο των απαιτουμένων εργαστηριακών δοκιμών, έκθεση αξιολόγησης γεωτεχνικών
ερευνών και  την Γεωτεχνική μελέτη  θεμελίωσης και  αντιστήριξης της δεξαμενής.  Την επιτόπου
παρακολούθηση των γεωτρήσεων και των λοιπών εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου θα αναλάβει
εξειδικευμένος επιστήμονας (Μηχανικός ή Γεωλόγος) με σκοπό την καταγραφή στοιχείων, έλεγχο
και παροχή οδηγιών για τη σωστή εκτέλεση των εργασιών.
Εκτιμάται ότι απαιτούνται 2 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις απλές και 2 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις
με εγκατάσταση πιεζομέτρου, όπως αυτές φαίνεται στην εικόνα, προκειμένου να καθορισθούν τα
απαραίτητα  γεωτεχνικά  χαρακτηριστικά  για  την  θεμελίωση  και  γενικότερα  για  την  μελέτη  και
κατασκευή της δεξαμενής. 
Επί  πλέον  θα  προταθεί  από  την  γεωτεχνική  μελέτη  ο  τρόπος  αντιστήριξης  του  ορύγματος  της
δεξαμενής, κατά την φάση της κατασκευής.

Οι Γεωτεχνικές Έρευνες και η Μελέτη θα είναι:

6.4.1  Εργασίες υπαίθρου.

6.4.2  Εργαστηριακές δοκιμές.

6.4.3  Προγραμματισμός ,Επίβλεψη, Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Ερευνών.

6.4.4  Γεωτεχνική μελέτη

Τα παραδοτέα στοιχεία και σχέδια καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης θα είναι αυτά που
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.
Οι  Γεωτεχνικές  Έρευνες  και  η  Μελέτη  εμφανίζονται  αναλυτικά  και  κατ’  άρθρον  στα  ποσοτικά
στοιχεία του φυσικού αντικειμένου.
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Σχ.1. Θέσεις προτεινόμενων ερευνητικών γεωτρήσεων

6.5 Φυτοτεχνική μελέτη

Φυτοτεχνική  μελέτη  που  θα  αφορά  τις  προτάσεις  φύτευσης  δέντρων  και  διαμόρφωσης  χώρων
πρασίνου και χώρων οικολογικής ευαισθητοποίησης που θα δημιουργηθούν για την εκμετάλλευση
του υδατικού αποθέματος. Επί πλέον στην πρόταση του μελετητή, θα περιλαμβάνεται το είδος των
φυτών, η θέση φύτευσης, η υδατική κατανάλωση και το πρωτόκολλο δράσεων από τους μαθητές.
Όλες αυτές οι εργασίες θα γίνουν σε συνεργασία με την επίβλεψη αλλά και με την διεύθυνση του
Συγκροτήματος των Σχολείων και του Ιδρύματος Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Επί πλέον θα προταθεί και θα
σχεδιαστεί το απαραίτητο αρδευτικό δίκτυο που θα απαιτείται για το αντικείμενο της φυτοτεχνικής
μελέτης. 
Ο μελετητής της Φυτοτεχνικής μελέτης θα είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει σε συσκέψεις με την
Υπηρεσία, με την διεύθυνση του Συγκροτήματος των Σχολείων και του Ιδρύματος Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ
και να υποδείξει τρόπους και μεθόδους βελτιστοποίησης του αποτελέσματος. 
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6.6 Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίων 
6.6.1  Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις  αντλιοστασίων  άρδευσης,  μετά  των  απαραιτήτων
συνοδευτικών μελετών. Κατά περιγραφή τιμολογίου ΥΔΡ21.

6.6.2 Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις  θυροφραγμάτων.  Κατά  περιγραφή  τιμολογίου
ΥΔΡ22.

6.6.3 Υδραυλικό  πλήγμα  αντλιοστασίου.  Έλεγχος  υδραυλικού  πλήγματος  και  τοποθέτηση
αντιπληγματικής προστασίας.

Τα παραδοτέα στοιχεία και σχέδια καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης θα είναι αυτά που
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.

6.7 Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ
Μελέτη σύνταξης ΣΑΥ-ΦΑΥ κατά ΓΕΝ.6
Τα  παραδοτέα  στοιχεία  καθώς  και  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  σύνταξης  θα  είναι  αυτά  που
επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία.

6.8 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Τα απαιτούμενα τεύχη κατά ΓΕΝ.7 είναι: 
Τεχνική  περιγραφή,  Τεχνικές  προδιαγραφές,  Ανάλυση  τιμών,  Τιμολόγιο  μελέτης,  Τιμολόγιο
προσφοράς,  Συγγραφή  υποχρεώσεων,  Προϋπολογισμός  μελέτης,  Προϋπολογισμός   προσφοράς,
Διακήρυξη δημοπρασίας.

6.9 Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Τα προς μελέτη έργα που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι:

 Ο κεντρικός συλλεκτήρας, που θα αφορά την τροποποίηση ή την επισκευή του ώστε να γίνει
λειτουργικός σε σχέση με την δεξαμενή αλλά και με την μεταφορά των ομβρίων υδάτων στο Πάρκο
“Αντώνης  Τρίτσης”,  καθώς  και  την  μελέτη  των  συνοδών  έργων  επ’  αυτής,  δηλαδή  τον  πλάγιο
υπερχειλιστή εισόδου στην δεξαμενή, τα συστήματα εκτροπής κλπ.

 Το εξωτερικό δίκτυο άρδευσης και διανομής, δηλαδή το δίκτυο που θα μεταφέρει το νερό
μετά από την άντληση στους χώρους εκμετάλλευσης του.

 Την κατασκευή  δεξαμενής  από οπλισμένο  σκυρόδεμα χωρητικότητας  δεξαμενής  σε  νερό
V=3000.00 κ.μ., στον χώρο του Σχολικού συγκροτήματος και τα συνοδά έργα της δεξαμενής όπως
υπερχειλιστές, εκκενωτής, συνδέσεις υπερχείλισης – εκκένωσης μετά του υφιστάμενου κεντρικού
συλλεκτήρα.

Η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω υδραυλικών έργων γίνεται κατά ΔΙΠΑ / ΟΙΚ / 37674 /2016 (ΦΕΚ
2471Β/10-8-2016).  Τροποποίηση  και  κωδικοποίηση  της  υπουργικής  απόφασης  1958/2012  -
Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει

-σελίδα  13 -



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία όλα τα ανωτέρω έργα, ανήκουν στην
κατηγορία έργων Β, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης, αλλά
λήψη  και    ένταξη  σε  καθεστώς  προτύπων  περιβαλλοντικών  δεσμεύσεων  ,  κατά  αρ.  Αποφ.
171923/3-12-2013 κατά ΦΕΚ 3071Β/3-12-2013 «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα
και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 2ης Ομάδας «Υδραυλικά έργα», του παραρτήματος ΙΙ της
υπ’ αριθμ. 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.

Επί πλέον θα πρέπει να ληφθεί άδεια χρήσης ύδατος κατά την κείμενη νομοθεσία δηλαδή κατά:

 ΦΕΚ 2878 / 27-10- 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ  Αριθ. οικ. 146896 «Κατηγορίες αδειών χρήσης και
εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο
και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.»

 ΚΥΑ 101123/2015 (ΦΕΚ 1435/Β/10-07-2015) Τροποποίηση της  υπ’  αριθμ.  146896/2014
κοινής υπουργικής απόφασης «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των
υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες
συναφείς διατάξεις» (Β΄2878), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ (Β΄ 3142)».

 ΦΕΚ  69  /  22  -01-2016  Αριθμ.  Απόφασης  οικ.  170766  Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ.
51354/2641/Ε103/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1909), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της οδηγίας 2013/39/ΕΕ «για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60/ΕΚ και 2008/105/ΕΚ όσον
αφορά  τις  ουσίες  προτεραιότητας  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων»  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 και άλλες συναφείς διατάξεις».

 ΦΕΚ  814/Β/14-03-2017  Αριθμ.  Απόφασης  οικ.140424  Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.
146896/2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2878 και Β΄ 3142 2014), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. 101123/2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1435) και την υπ’ αριθμ. οικ. 170766/2016
κοινή  υπουργική  απόφαση  (Β΄  69)  καθώς  και  της  υπ’  αριθμ.  145026/2014  κοινής  υπουργικής
απόφασης (Β΄ 31), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 145893/2014 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄ 1212).

Οι ως άνω απαιτούμενες αδειοδοτήσεις  θα ληφθούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
Αγίων Αναργύρων- Καματερού,  σε συνεργασία με τους μελετητές που θα προμηθεύουν την
Υπηρεσία με τα απαραίτητα σχέδια και απαιτούμενα στοιχεία.

7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

7.1  Προδιαγραφές μελετών - Παραδοτέα

Οι  μελέτες  θα  συνταχθούν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  σχετικών  Προεδρικών  Διαταγμάτων,
Υπουργικών Αποφάσεων, Νόμων και Κανονισμών, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο εκπόνησης
των μελετών.
Oι προδιαγραφές σύνταξης των μελετών άλλα και τα παραδοτέα στοιχεία τους (τεύχη, σχέδια κλπ),
αναφέρονται  στην  κάτωθι  νομοθεσία  αλλά  κυρίως  στην  εγκύκλιο  11/27-11-2018  α.π.
ΔΝΣβ/854/ΦΝ466  με  θέμα  ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ
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ΤΟΝ 4412/2016 (Βιβ. 1) και ειδικότερα στην Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ
1047/Β'/29.03.2019) με θέμα “Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και
ανά κατηγορία μελέτης”.
Οι προς εκπόνηση μελέτες θα υποβληθούν για έλεγχο εις διπλούν, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
και μετά τις σχετικές εγκρίσεις  θα υποβάλλονται άλλα τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη μορφή
(δηλαδή συνολικά η Υπηρεσία πρέπει  να έχει  στη διάθεση της  έξι  (6)  οριστικά αντίγραφα σε
έντυπη  μορφή)  μαζί  με  δύο  (2)  αντίγραφα  σε  ηλεκτρονική  έκδοση.  Η  παρουσίαση  και  οι
κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ
1047/Β'/29.03.2019) ή άλλες διατάξεις, θα γίνεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία.
Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση. Τα σχέδια και τα
τεύχη πρέπει να διακρίνονται ως προς την έκδοσή τους, την ημερομηνία υποβολής και το στάδιο
υποβολής τους.
Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα (τοπογραφικές  αποτυπώσεις,  θέσεις  γεωτρήσεων,  κ.λπ.),  ο
μελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες μετρήσεις όσο και τα προϊόντα των
εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα με το Ν. 3882/Α’166/22-9-2010
Εθνική  Υποδομή  γεωχωρικών  Πληροφοριών  −  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2007/2/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  14ης  Μαρτίου  2007  και  άλλες  διατάξεις  -
Τροποποίηση του N. υπ’ αριθμόν 1647/19-09-1986 (ΦΕΚ141Α) «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις».
Σχετική νομοθεσία:

1.  Ν.4412/2016  (ΦΕΚ Α’  147/08-08-2016)  περί  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. Και ειδικά την
εγκύκλιο  11/27-11-2018  α.π.  ΔΝΣβ/854/ΦΝ466  με  θέμα  ΟΔΗΓΟΣ  ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  ΜΕΛΕΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 4412/2016 (Βιβ. 1).

2.  Υπουργική  Απόφαση  Αριθ.  ΔΝΣβ/1732/ΦΝ  466  (ΦΕΚ  1047/Β'/29.03.2019)  με  θέμα
«Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ότι
αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά,  τα λιμενικά και  τα κτιριακά έργα»,  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Κανονισμός  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών  μελετών  και  παροχής  τεχνικών  και  λοιπών συναφών
επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
(Αριθμ.  ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/  16.5.2017)  «Έγκριση  Κανονισμού  Προεκτιμώμενων  Αμοιβών
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία
της  παρ.  8δ  του  άρθρου  53  του  Ν.  4412/2016  (Α΄  147)»,  (ΦΕΚ  Β  2519/20.07.2017),  όπως
τροποποιήθηκε [απόφαση ΔΝΣγ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017 (Β΄2724)] και ισχύει σήμερα. 

4.  Απόφαση  Αριθ.  ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ  466  (ΦΕΚ  1746/19-5-2017)  με  θέμα  «Κανονισμός
Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων», του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5.  Ν.3316/2005 «Ανάθεση και  εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και  παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/22-2-2005), όπως ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ
του Ν.4412/16. 

6. Π.Δ. 696/74 όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β’ «Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών». 

7.  Εγκύκλιος  11/2018  Αρ.  Πρωτ.  ΔΝΣβ/854/ΦΝ  466/27-11-2018  «Οδηγός  εκπόνησης  μελετών
Δημοσίων Έργων του Ν. 4412/2016 (Βιβλίο Ι)». 

8.  Ν.4014/21-09-2011  (ΦΕΚ  Α΄209/2011)  «Περιβαλλοντική  αδειοδότηση  έργων  και
δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες  διατάξεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Υ.Α. οικ. 2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-02-2018) - Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/ 27-
7-2016  (ΦΕΚ  2471/Β/10-8-2016)  απόφασης  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και
Κλιματικής Αλλαγής. 

10.  Απόφαση 15277 (ΦΕΚ 1077/Β/09-04-2012),  "Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση
στις  Αποφάσεις  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές  Δεσμεύσεις  της
προβλεπόμενης  από  τις  διατάξεις  της  Δασικής  Νομοθεσίας  έγκρισης  επέμβασης,  για  έργα  και
δραστηριότητες  κατηγοριών  Α  και  Β  της  υπουργικής  απόφασης  με  αριθμ.  1958/2012  (ΦΕΚ
21/Β΄/13-01-2012), σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Ν. 4014/2011". 

11. Απόφαση Αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (ΦΕΚ 2471/Β/2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση
της  Υπουργικής  Απόφασης  1958/2012  –  Κατάταξη  δημοσίων  και  ιδιωτικών  έργων  και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ
209/Α/2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12.  Υπουργική  Απόφαση ΔΜΕΟ/δ/ο/1579/30-11-1998,  ΦΕΚ Β 1221/1998 «Ανάλυση Τιμών και
λοιπά Θέματα Γεωτεχνικών Ερευνών, Μελετών Γεωτεχνικών Έργων και Γεωτεχνικών Μελετών».

13. Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ.372 (ΦΕΚ 1457/Β/05.6.2014) «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης
των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα». 

14. Ελληνικός Κανονισμός Ωπλισμένου Σκυροδέματος, Ε.Κ.Ω.Σ. 2000, Φ.Ε.Κ. 1329/Β/06.11.2000,
Φ.Ε.Κ. 447Β/05.3.2004, Φ.Ε.Κ. 576Β/28.4.2005 & ΦΕΚ 270/Β/16.3.2010. 

15.  Ελληνικός  Αντισεισμικός  Κανονισμός,  Ε.Α.Κ.  2000,  Φ.Ε.Κ.  2184/Β/1999,  Φ.Ε.Κ.
781/Β/18.6.2003, Φ.Ε.Κ. 1154/Β/12.8.2003 & ΦΕΚ 270/Β/16.3.2010.

16.  Υ.Α.  με  αρ.  6019/ΦΕΚ  29  Β’/11.2.1986  περί  «Έγκρισης  των  Προδιαγραφών  Γεωλογικών
Εργασιών μέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Εργων» (Ε104/85). 

17.  Κανονισμός  Τεχνολογίας  Χαλύβων  Οπλισμένου  Σκυροδέματος,  Φ.Ε.Κ.  381/Β/24-03-  2000,
ΦΕΚ 1416/Β/17-07-2008 & ΦΕΚ 2113/Β/13-10-2008. 
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18. Απόφαση υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 «Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016)», (νομοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 1561/Β'/02.6.2016, ΦΕΚ 4007/Β'/14.12.2016, ΦΕΚ
1839/Β'/25.05.2017 & ΦΕΚ 466/Β'/14.02.2018).

19.  Απόφαση  υπ’  αριθμόν  ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273  (ΦΕΚ  2221/B/30.7.2012),  Εθνικές  Τεχνικές
Προδιαγραφές.

20.  Εγκύκλιος  17  αρ.  πρωτ.  ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016,  Αναστολή  Υποχρεωτικής  Εφαρμογής  70
ΕΤΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α1-Α59, Β60-Β69, Γ70). 

21. Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000 για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. 

22. Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN.

23. Γερμανικό πρότυπο DIN.

7.2  Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.)

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 188 του Ν. 4412/16, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλλει
Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (Π.Π.Μ.), εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
υπογραφή  της  σύμβασης,  για  το  σύνολο  των  εργασιών,  ερευνών  και  μελετών,  σύμφωνα  με  το
πρότυπο  ΕΛΟΤ  ISO  10005  και  τις  Υπουργικές  Αποφάσεις  ΔΕΕΕΠ  /οικ502/13.10.2000  και
ΔΙΠΑΔ/οικ501/1.7.2003. Το Π.Π.Μ. θα εκπονηθεί χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή και θα αναθεωρείται σε
κάθε τροποποίηση όρων της σύμβασης ή των προδιαγραφών εκπόνησης της μελέτης.

7.3  Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτη

Οι  Γεωτεχνικές  Εργασίες  /  Μελέτες  θα  εκτελεσθούν  και  συνταχθούν  με  βάση  τις  παρακάτω
διατάξεις: 

Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες Ε101 – 83
(ΦΕΚ 363/Β/24.6.1983). 

Τεχνικές  Προδιαγραφές  επί  τόπου  δοκιμών  Εδαφομηχανικής  Ε106  –  86  (Φ.Ε.Κ.
955/Β/31.12.1986). 

Τεχνικές  Προδιαγραφές  εργαστηριακών  δοκιμών  Εδαφομηχανικής  Ε105  –  86  (Φ.Ε.Κ.
955/Β/31.12.1986). 

Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών Βραχομηχανικής Ε102 – 84 (ΦΕΚ 70/Β/8.2.85). 

Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών Βραχομηχανικής Ε103 – 84 (ΦΕΚ 70/Β/8.2.85).

ΕΛΟΤΕΝ 1997-1:2004: Geotechnical Design : Part 1 – General Rules. 

ΕΛΟΤΕΝ 1997-2:2007: Geotechnical Design : Part 2 – Ground Investigation and Testing.
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ΕΛΟΤΕΝ  1997-1:2005/NA:  Εθνικό  Προσάρτημα  στο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1997-1:2004:  Geotechnical
Design : Part 1 – General Rules. 

ΕΛΟΤΕΝ  1997-2:2007/NA:  Εθνικό  Προσάρτημα  στο  ΕΛΟΤΕΝ  1997-2:2007:  Geotechnical
Design: Part 2 – Ground Investigation and Testing.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22475-1 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Μέθοδοι δειγματοληψίας.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22476-2 & 3 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Δοκιμές πεδίου. 

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14688 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εδαφών.

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14689-1 γεωτεχνικές έρευνες και δοκιμές –Ταξινόμηση βράχων. 

ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  17025  Γενικές  απαιτήσεις  για  την  ικανότητα  των  εργαστηρίων  δοκιμών  και
διακριβώσεων  ΜΕΛΕΤΗ  ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΔΙΚΤΥΩΝ  ΣΜΟΚΟΒΟΥ  ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Σελ.23/30 

 Όποια άλλη επίσημη προδιαγραφή (εθνικό πρότυπο) ισχύει. 

Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα του Κεφ. Θ’ –
ΓΤΕ.1,  ΓΤΕ.2 και  ΓΤΕ.3 με τον Πίνακα ΓΤΕ (π.χ.  ASTM, AASHTO, BS κ.λπ.)  της Απόφασης
ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466. 

Τεχνικές Προδιαγραφές ή/και περιγραφές εργασιών, που αναφέρονται στα άρθρα του Κεφ. Ι’ –
ΓΜΕ1 και ΓΜΕ2 της Απόφασης ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466. Για εργασίες που δεν καλύπτονται από τις
παραπάνω Προδιαγραφές, θα εφαρμοσθούν αναγνωρισμένες  διεθνείς  πρότυπες προδιαγραφές της
έγκρισης της Υπηρεσίας. Οι εργαστηριακές δοκιμές θα εκτελεστούν σε διαπιστευμένο – από τον
ΕΣΥΔ  ή  άλλον  αντίστοιχο  φορέα  του  εξωτερικού-  εργαστήριο  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  ISO  17025  ή
αδειοδοτημένο από το ΚΕΔΕ, για τις συγκεκριμένες ζητούμενες δοκιμές. 

7.4  Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ)

Το  Σχέδιο  Ασφάλειας  και  Υγείας  (Σ.Α.Υ.)  και  ο  Φάκελος  Ασφάλειας  και  Υγείας  (Φ.Α.Υ)
συντάσσονται  κατά  την απαίτηση της  Απόφασης  με  αριθμ.  ΔΕΕΠΠ/οικ/85  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ
686/Β/01-06-2001)  με  βάση  τα  όσα καθορίζονται  στο  Π.Δ.  305/1996 «Ελάχιστες  προδιαγραφές
ασφάλειας  και  υγείας  που  πρέπει  να  εφαρμόζονται  στα  προσωρινά  ή  κινητά  εργοτάξια  σε
συμμόρφωση προς  την  οδηγία  92/57/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 212/Α/29-08-1996),  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει,  και  στην Εγκ.130159/7-5-1997,  στο Π.Δ. 225/1989 «Υγιεινή και  Ασφάλεια στα Υπόγεια
Τεχνικά  Έργα»  (ΦΕΚ  106/Α/02-05-1989),  στην  Υ.Α.  ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001  (ΦΕΚ  266/Β/2001)
«Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου», στην Υ.Α ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2002 (ΦΕΚ
16/Β/2003) «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων
Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ)» και ειδικότερα στην παρ. 2.9, στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 5802/Γ.Φ/2007
του  Νομικού  συμβούλου  του  Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  περί  Σχεδίου  και  Φακέλου  Ασφάλειας  και  Υγείας
Δημοσίων  Έργων.  Καθώς  και  στην  Εγκ-ΔΙΠΑΔ/215/6/31-3-08  «Διευκρινίσεις  σχετικά  με  την
εκπόνηση  Σχεδίου  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΣΑΥ),  στην  Εγκ27/2012  (Αρ.  πρωτ.
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ΔΙΠΑΔ/οικ./369/15.10.2012) «Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (ΕΣΥ) των δημοπρατούμενων έργων,
άρθρου  σχετικού  με  τα  «απαιτούμενα  μέτρα  ασφάλειας  και  υγείας  στο  εργοτάξιο»,  και  στην
κατάρτιση  Φακέλου  Ασφάλειας  και  Υγείας  (ΦΑΥ)  των  Δημοσίων  Έργων»,  όπως  έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν.
Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) που συντάσσεται κατά τη φάση της μελέτης των έργων
αποτελεί τη βάση, την οποία ο ανάδοχος κατασκευής των υπό μελέτη έργων είναι υποχρεωμένος να
αναπροσαρμόσει  και  συμπληρώσει  κατάλληλα  πριν  την  έναρξη  των  σχετικών  εργασιών,  σε
συνάρτηση με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που θα επέλθουν καθώς και με βάση τις ιδιαίτερες
συνθήκες στην περιοχή των έργων κατά τη φάση της κατασκευής.
Όσον αφορά στο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου, αυτός περιλαμβάνει  το μητρώο του
έργου  (σχέδια,  τεχνική  περιγραφή,  παραδοχές  υπολογισμών)  καθώς  και  οδηγίες  και  χρήσιμα
στοιχεία  σε  θέματα  ασφάλειας  και  υγείας,  τα  οποία θα  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη κατά τις
ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου, όπως οι εργασίες
συντήρησης, μετατροπής, αντικατάστασης κλπ. Οι οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον
ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα
κλπ.

8 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

8.1 Τοπογραφική Μελέτη

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1.1 ΤΟΠ2 Ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων 4ης τάξης Τεμ. 2

1.2 ΤΟΠ2.2 Χρήση τριγωνομετρικών σημείων για Ίδρυση
τριγωνομετρικών σημείων 4ης τάξης Τεμ. 2

1.3 ΤΟΠ2.3
Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για
ίδρυση και εξάρτηση πολυγωνομετρικών οδεύσεων. Τεμ. 4

1.4 ΤΟΠ3 Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένης περιοχής Τεμ. 35

1.6 ΤΟΠ6.2.1.2
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων σε

κλίμακα 1/200 Στρ. 15

1.6 ΤΟΠ6.2.1.3
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων σε

κλίμακα 1/500
Στρ. 50
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8.2 Υδραυλική - Υδρολογική Μελέτη

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

2. ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ

2.1 ΥΔΡ13 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Χ 0,65

A1,A2,A3 0,0,0,

N1,N2,N3 1,0,0,

2.2 ΥΔΡ4.3
Υδραυλική μελέτη κεντρικού συλλεκτήρα ή διευθέτησης

ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή
επενδεδυμένη διώρυγα

ΧΛΜ 0,500

T.ΧΛΜ 0,650

2.3 ΥΔΡ5.2 Υδραυλική μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης L(Μ) 700

D (χλστ) 150

2.4 ΥΔΡ5.4 Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο
σκυρόδεμα

V(ΚΜ) 3000,00

8.3 Στατική και Αντισεισμική Μελέτη δεξαμενής

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

3. ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΕΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

3.1 ΟΙΚ 2,1 Στατική μελέτη κτιριακού εργου (δεξαμενής) F(ΤΜ) 750,00

3.2 ΟΙΚ2.2 Αντισεισμικός έλεγχος κτιριακού έργου (δεξαμενής) F(ΤΜ) 750,00
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8.4 Γεωτεχνικές Ερευνες και Μελέτη 

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

4. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

4.1 ΓΕΩΤ1 Γεωτεχνική μελέτη ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΓΕΩΤ1.1
Μεταφορά διατρητικού συγκροτήματος σε απόσταση 20

χλμ.
ΤΕΜ. 1

ΓΕΩΤ1.2
Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος από την μια

θέση στην άλλη θέση γεώτρησης.
ώρα 1,50

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων,

ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS 

ΓΕΩΤ1.5 Βάθος γεώτρησης 0,00-20,00 μέτρα , απαιτούμενη
διάμετρος πυρήνα 72-84 mm μμ. 32,00

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες
και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25%

ΓΕΩΤ1.6 Βάθος γεώτρησης 0,00-20,00 μέτρα , απαιτούμενη
διάμετρος πυρήνα 72-84 mm μμ. 8,00

ΓΕΩΤ1.17
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του

άρθρου ΓΤΕ.1.5
Βάθος 0,00-20,00 μ.

τιμ 24,00

ΓΕΩΤ1.18
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του

άρθρου ΓΤΕ.1.6
Βάθος 0,00-20,00 μ.

τιμ 8,00

ΓΤΕ1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας μμ. 20,00

ΓΤΕ1.29 Κεφαλή πιεζομέτρου - αποκλισιομέτρου Τεμ. 2,00

ΓΤΕ1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (S.P.T.) Τεμ. 16,00

4.2 ΓΕΩΤ2 Γεωτεχνική μελέτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΓΕΩΤ2.1 Προπαρασκευή σε ξηρά κατάσταση δειγμάτων εδάφους
για εργαστηριακές δοκιμές Τεμ. 14,00

ΓΕΩΤ2.5
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητος, πλαστικότητος,

δείκτη πλαστικότητος Τεμ. 14,00

ΓΕΩΤ2.6 Προσδιορισμός κοκομετρικής ανάλυσης δείγματος Τεμ. 14,00

ΓΕΩΤ2.8 Κοκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο. Τεμ. 4,00

ΓΕΩΤ2.9 Προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε εδάφη με ξηρά
καύση

Τεμ. 4,00

ΓΕΩΤ2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης Τεμ. 4,00
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ΓΕΩΤ2.14 Δοκιμη ανεμπόδιστης θλιψης Τεμ. 6,00

ΓΕΩΤ2.16 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πιέσεως πόρων για
διαμετρο δοκιμίου δ=1+1/2’’

Σημεία 6,00

ΓΕΩΤ2.18 Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση Σημεία 6,00

4.3 ΓΜΕ1
Προγραμματισμός , Επίβλεψη, Αξιολόγηση γεωτεχνικών

ερευνών. 

ΓΜΕ1.3 Έκθεση αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών. Τεμ. 1

4.4 ΓΜΕ2 Γεωτεχνικές μελέτες

ΓΜΕ2.3.1
Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης κτιρίου

Σ(Φ)=(120ΧΒΧΔΧΘΧΕ^0,55)Χτκ
Β=1.00 , Δ=1.00 , Θ=1.00 , Ε=750μ2

Τεμ. 1

8.5  Φυτοτεχνική Μελέτη

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

5. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

5 ΦΥΤ1 Φυτοτεχνική μελέτη ως περιγραφή. Κατ’ εκτίμηση
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΜ 1
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8.6  Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

6.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ

6.1 ΥΔΡ21 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων
ύδρευσης, άρδευσης α 3000

Q(K.M./H) 30

H(M) 20

λ 1,00

6.2 ΥΔΡ22 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θυροφραγμάτων α 3000

β 350

F(T.M) 1.00

σ 1,00

6.3 ΥΔΡ23 Υδραυλικό πλήγμα αντλιοστασίου σ 1,00

L(Μ) 700

8.7  Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ.

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

7. ΣΑΥ-ΦΑΥ

7 ΓΕΝ.6 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ ΤΕΜ. 1

8.8  Τεύχη Δημοπράτησης

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

8. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

8 ΓΕΝ.7 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΜ. 1
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9 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι  προεκτιμώμενες  αμοιβές  των  μελετών  που  θα  εκπονηθούν  στα  πλαίσια  της  προς  ανάθεση
σύμβασης αναλύονται στο ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ, στο οποίο φαίνεται και ο
Προϋπολογισμός της δημοπρατούμενης Σύνθετης Μελέτης.
Οι μονάδες φυσικού αντικειμένου, τα ποσοτικά στοιχεία από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και οι
τιμές  μονάδος  που  χρησιμοποιήθηκαν  για  τους  υπολογισμούς  των  προεκτιμώμενων  αμοιβών
αναφέρονται αναλυτικά στο ως άνω ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν, για την υποβολή της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς, να
μελετήσουν  τα  τεχνικά  στοιχεία  του  έργου,  η  δε  οικονομική  τους  προσφορά  περιλαμβάνει  τη
συνολική αμοιβή τους για το σύνολο του προς μελέτη αντικειμένου, όπως αυτό προδιαγράφεται στο
Φάκελο δημόσιας σύμβασης.
Τεκμαίρεται  σχετικά  ότι  ο  Ανάδοχος  έλαβε  υπόψη,  κατά  τη  μελέτη  του  Φακέλου  δημόσιας
σύμβασης, την πιθανότητα να μην αντιστοιχούν οι ποσότητες μονάδων φυσικού αντικειμένου, που
αναφέρονται στο τεύχος της προεκτιμώμενης αμοιβής, στις τελικές ποσότητες που θα απαιτηθούν
για την εκπόνηση της μελέτης και διαμόρφωσε ανάλογα την οικονομική του προσφορά.
Εφόσον προκύψουν διαφορές, εφαρμόζεται το άρθρο 186 του ν. 4412/2016.

10 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η ολοκλήρωση του αντικειμένου της Σύμβασης που θα συναφθεί για την εκπόνηση της Σύνθετης
Μελέτης,  δηλαδή  η  σύνταξη  των  παραπάνω  αναφερόμενων  μελετών  και  η  εκτέλεση  των
υποστηρικτικών εργασιών και ερευνών, προβλέπεται να απαιτήσει 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένων
και των απαιτουμένων χρόνων εγκρίσεων και έκδοσης των εγκριτικών αποφάσεων. Η αλληλουχία
των εργασιών εκτέλεσης της Σύμβασης και οι επιμέρους καθαροί χρόνοι σύνταξης και έγκρισης των
μελετών,  απεικονίζονται  στο  γραμμικό  χρονοδιάγραμμα  του  σχετικού  τεύχους,  το  οποίο  είναι
ενδεικτικό και όχι καθοριστικό της κατανομής των εργασιών σε σχέση με το χρόνο.
Η έναρξη της  συνολικής  προθεσμίας  της  Σύμβασης συμπίπτει,  αν δεν ορίζεται  διαφορετικά  στο
συμφωνητικό, με την ημερομηνία υπογραφής του. Ο Δήμος Α.Α.Κ. διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει,
κατά  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  μεταγενέστερο  χρόνο  έναρξης  των  προθεσμιών  της
σύμβασης.
Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει, εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της
Σύμβασης, χρονοδιάγραμμα συνολικής εκτέλεσης της Σύμβασης, σε απλά ιστογράμματα ή σε μορφή
λογικού  διαγράμματος.  Το  χρονοδιάγραμμα  θα  αποτυπώνει  την  πρόταση  του  Αναδόχου  για  τη
χρονική ανάπτυξη των σταδίων όλων των επί μέρους μελετών, τις χρονικές τους αλληλουχίες και
επαλληλίες  και  τον  προσφορότερο,  κατά  την  κρίση  του,  χρονικό  επιμερισμό  του  επιπρόσθετου
χρόνου  για  τη  διαμόρφωση της  βέλτιστης  δυνατής  κρίσιμης  διαδρομής  και  θα  εγκριθεί  από τη
Διευθύνουσα Υπηρεσία μέσα σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή του. 

Με το χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος δεσμεύεται όσον αφορά:

α) τους καθαρούς χρόνους σύνταξης των μελετών για κάθε στάδιο και κατηγορία μελέτης και
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β) τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η συνολική προθεσμία

και αφού εγκριθεί θα αποτελεί το επίσημο ενεργό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης..

Αν μετατεθεί το καθορισμένο χρονικό σημείο έναρξης μιας μελετητικής δράσης χωρίς ευθύνη του
Αναδόχου, ο Ανάδοχος δικαιούται  αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.  Σε περίπτωση μη τήρησης,
λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, του συνολικού καθαρού χρόνου της σύμβασης ή των τμηματικών
προθεσμιών του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις ποινικές ρήτρες
που προβλέπονται στο άρθρο 185 του Ν4412/2016.
Σε  κάθε  περίπτωση χρονικής  αλλαγής  του  χρονοδιαγράμματος,  θα  επικαιροποιείται  και  κατόπιν
έγκρισης  από  την  Υπηρεσία  θα  αποτελεί  το  επίσημο  ενεργό  χρονοδιάγραμμα  εκπόνησης  της
μελέτης.  Ο  Ανάδοχος  δεν  λαμβάνει  καμμία  πρόσθετη  αμοιβή  για  την  σύνταξη  των  επί  πλέον
χρονοδιαγραμμάτων που τυχόν απαιτηθούν.

Αγ. Ανάργυροι, Σεπτέμβριος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Life IP

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ
πολιτικός μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

τοπογράφος μηχανικός

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021 Αγ. Ανάργυροι, 08/10/2021

η Προϊσταμένη
του Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΤΕΥΧΟΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ: 

"Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων 

της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, 

με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος"

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR

CPV: 71335000-5 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 125/2021
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ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1.1 ΤΟΠ2 Ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων 4ης τάξης Τεμ. 2

1.2 ΤΟΠ2.2 Χρήση τριγωνομετρικών σημείων για Ίδρυση
τριγωνομετρικών σημείων 4ης τάξης Τεμ. 2

1.3 ΤΟΠ2.3
Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για
ίδρυση και εξάρτηση πολυγωνομετρικών οδεύσεων. Τεμ. 2

1.4 ΤΟΠ3 Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατοικημένης περιοχής Τεμ. 35

1.6 ΤΟΠ6.2.1.2
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων σε

κλίμακα 1/200 Στρ. 15

1.6 ΤΟΠ6.2.1.3 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων σε
κλίμακα 1/500 Στρ. 50

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ

2.1 ΥΔΡ13 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Τ.Χ 0,65

A1,A2,A3 0,0,0,

N1,N2,N3 1,0,0,

2.2 ΥΔΡ4.3
Υδραυλική μελέτη κεντρικού συλλεκτήρα ή διευθέτησης

ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή
επενδεδυμένη διώρυγα

ΧΛΜ 0,500

T.ΧΛΜ 0,650

2.3 ΥΔΡ5.2 Υδραυλική μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης L(Μ) 700

D (χλστ) 150

2.4 ΥΔΡ5.4 Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα V(ΚΜ) 3000,00
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Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΕΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

3.1 ΟΙΚ 2,1 Στατική μελέτη κτιριακού εργου (δεξαμενής) F(ΤΜ) 750,00

3.2 ΟΙΚ2.2 Αντισεισμικός έλεγχος κτιριακού έργου (δεξαμενής) F(ΤΜ) 750,00

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

4 ΦΥΤ1 Φυτοτεχνική μελέτη ως περιγραφή. Κατ’ εκτίμηση
ΕΡΓΑΣΙΏΝ 

ΤΕΜ 1

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

5.1 ΓΕΏΤ1 Γεωτεχνική μελέτη ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΓΕΏΤ1.1 Μεταφορά διατρητικού συγκροτήματος σε απόσταση 20
χλμ. ΤΕΜ. 1

ΓΕΏΤ1.2 Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος από την μια
θέση στην άλλη θέση γεώτρησης. ώρα 1,50

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων,
ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS 

ΓΕΏΤ1.5 Βάθος γεώτρησης 0,00-20,00 μέτρα , απαιτούμενη
διάμετρος πυρήνα 72-84 mm μμ. 32,00

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες
και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25%

ΓΕΏΤ1.6
Βάθος γεώτρησης 0,00-20,00 μέτρα , απαιτούμενη

διάμετρος πυρήνα 72-84 mm μμ. 8,00

ΓΕΏΤ1.17
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του

άρθρου ΓΤΕ.1.5
Βάθος 0,00-20,00 μ.

τιμ 24,00

ΓΕΏΤ1.18
Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του

άρθρου ΓΤΕ.1.6
Βάθος 0,00-20,00 μ.

τιμ 8,00

ΓΤΕ1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας μμ. 20,00
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ΓΤΕ1.29 Κεφαλή πιεζομέτρου - αποκλισιομέτρου Τεμ. 2,00

ΓΤΕ1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (S.P.T.) Τεμ. 16,00

5.2 ΓΕΏΤ2 Γεωτεχνική μελέτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΓΕΏΤ2.1 Προπαρασκευή σε ξηρά κατάσταση δειγμάτων εδάφους
για εργαστηριακές δοκιμές Τεμ. 14,00

ΓΕΏΤ2.5
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητος, πλαστικότητος,

δείκτη πλαστικότητος Τεμ. 14,00

ΓΕΏΤ2.6 Προσδιορισμός κοκομετρικής ανάλυσης δείγματος Τεμ. 14,00

ΓΕΏΤ2.8 Κοκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο. Τεμ. 4,00

ΓΕΏΤ2.9
Προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε εδάφη με ξηρά

καύση Τεμ. 4,00

ΓΕΏΤ2.13 Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης Τεμ. 4,00

ΓΕΏΤ2.14 Δοκιμη ανεμπόδιστης θλιψης Τεμ. 6,00

ΓΕΏΤ2.16 Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πιέσεως πόρων για
διαμετρο δοκιμίου δ=1+1/2’’ Σημεία 6,00

ΓΕΏΤ2.18 Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση Σημεία 6,00

5.3 ΓΜΕ1 Προγραμματισμός , Επίβλεψη, Αξιολόγηση γεωτεχνικών
ερευνών. 

ΓΜΕ1.3 Έκθεση αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών. Τεμ. 1

5.4 ΓΜΕ2 Γεωτεχνικές μελέτες

ΓΜΕ2.3.1
Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης κτιρίου

Σ(Φ)=(120ΧΒΧΔΧΘΧΕ^0,55)Χτκ
Β=1.00 , Δ=1.00 , Θ=1.00 , Ε=750μ2

Τεμ. 1

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

6.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ

5.1 ΥΔΡ21 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις αντλιοστασίων
ύδρευσης, άρδευσης α 3000

Q(K.M./H) 30

H(M) 20

λ 1,00

5.2 ΥΔΡ22 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θυροφραγμάτων α 3000

β 350
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F(T.M) 1.00

σ 1,00

5.3 ΥΔΡ23 Υδραυλικό πλήγμα αντλιοστασίου σ 1,00

L(Μ) 700

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

7. ΣΑΥ-ΦΑΥ

6 ΓΕΝ.6 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ ΤΕΜ. 1

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

7 ΓΕΝ.7 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΕΥΧΏΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΜ. 1
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 

Αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466 Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών

και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη

διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  

Α.Φ.2519/20-07-2017

ΤΜΗΜΑ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ΓΕΝ.1

Αντικείμενο 

Οι αμοιβές του παρόντος κανονισμού αποτελούν την υποχρεωτική για τις αναθέτουσες 

αρχές βάση για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών στις 

δημόσιες συμβάσεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’). 

Άρθρο ΓΕΝ.2

Υπολογισμός Αμοιβής Μελετών 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), οι ενιαίες τιμές των προεκτιμωμένων αμοιβών μελετών ανά 

μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου και οι ενιαίες τιμές προεκτιμωμένων 

αμοιβών υπηρεσιών είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου είτε ανά 

μονάδα χρόνου απασχόλησης, υπολογίζονται από την σχέση :

Α = (τκ) * Σ(Φ)   [€] 

όπου: (τκ) : ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ.3

και Σ(Φ) :η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής όπως καθορίζεται ανά είδος και 

κατηγορία έργου στα αντίστοιχα άρθρα κάθε κατηγορίας μελέτης συναρτώμενη με την 

φυσική ποσότητα κάθε αντικειμένου.

Στην αμοιβή αυτή περιλαμβάνεται η υποβολή των στοιχείων της μελέτης σε ψηφιακά αρχεία

καθώς και σε έντυπη μορφή σε έξι (6) σειρές εκτός εάν γίνεται ειδική αναφορά σε επί 

μέρους άρθρα.
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Άρθρο ΓΕΝ.3

Συντελεστής (τκ)

Ο συντελεστήή ς (τκ) που αναφεήρεται στο αή ρθρο ΓΕΝ. 2 οριήζεται για καή θε εήτος ως ο λοή γος του

επιήσήμου γενικουή  δειήκτή τιμωή ν καταναλωτήή  του Δεκεμβριήου του προήγουή μενου εήτους προς

τον  επιήσήμο  γενικοή  δειήκτή  τιμωή ν  καταναλωτήή  του  Δεκεμβριήου  του  εήτους  2004  που

αναμορφωή θήκε σε 87,79 και περιλήή φθήκε στον υπολογισμοή  των επιή  μεήρους αμοιβωή ν μελετωή ν

και υπήρεσιωή ν. 

Ο συντελεστήή ς (τκ) εήχει τιμήή  (τκ)=1,199, σύμφωνα με την Εγκύκλιο α.πρ.89943/2-4-2021.

Άρθρο  ΓΕΝ.4

Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης

1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του παρόντος υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 

κλάσμα ημέρας ως εξής:

α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ

β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 

γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,

όπου τκ είναι ο συντελεστής του άρθρου ΓΕΝ 3.

2. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 νοούνται για απασχόληση εντός ή εκτός έδρας (στο 

εσωτερικό) περισσότερων της μιας ημερών, ή, σε περίπτωση μίας μόνο ημέρας για 

απασχόληση πέντε (5) τουλάχιστον ωρών. Για απασχόληση μικρότερη των 5 ωρών, η 

ωριαία απασχόληση ορίζεται ίση προς το 0,20 των παραπάνω ημερήσιων αποζημιώσεων με 

ελάχιστη αμοιβή όχι μικρότερη των 150*τκ.

Στην ανωτέρω αμοιβή νοείται ότι περιλαμβάνεται το σύνολο των άμεσων και έμμεσων, 

γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του. 

3. Η αποζημίωση ανθρωπομήνα νοείται ως αποζημίωση 22 ανθρωποημερών. 

4. H προεκτιμώμενη αμοιβή σε ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα, εγνωσμένου κύρους και με αποδεδειγμένα εξειδικευμένες γνώσεις στην 

-σελίδα  7 -



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

οργάνωση ή σε μεθόδους κατασκευής ειδικών, σύνθετων ή πολύπλοκων έργων μπορεί να 

εκτιμηθεί έως το διπλάσιο των προεκτιμώμενων αμοιβών που ορίζονται στην παραγρ. 1, 

πάντα ανάλογα του χρόνου της αποδεδειγμένης εμπειρίας και εφόσον η απασχόληση είναι 

περιορισμένης διάρκειας. Ως τέτοιες εξειδικευμένες γνώσεις ενδεικτικά αναφέρονται, η 

εμπειρία σε γραμμές και σταθμούς μετρό, σήραγγες, ειδικές αντιστηρίξεις σε αστικές και 

δομημένες περιοχές, γέφυρες με προβλήματα θεμελίωσης, ή γέφυρες ειδικής μορφής όπως 

κρεμαστές, καλωδιωτές, προβολοδομήσεις, με προώθηση, ειδικά λιμενικά έργα με 

προβλήματα έδρασης, υποθαλάσσια έργα, μεγάλα ή με ειδικά προβλήματα θεμελίωσης 

φράγματα, διάδρομοι , τροχόδρομοι ή δάπεδα στάθμευσης αερολιμένων θεμελιούμενοι σε 

θαλάσσιες εκτάσεις, ειδικά οικοδομικά έργα με ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές απαιτήσεις όπως 

διατηρητέα νεοκλασικά κτίρια, μνημεία κλπ. Για την ένταξη σε διακήρυξη παρεχομένων 

υπηρεσιών των προεκτιμώμενων αμοιβών της παραγράφου αυτής, απαιτείται γνωμοδότηση 

του Συμβουλίου Δημ. Έργων (Τμ. Μελετών) της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ, ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ,

ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Άρθρο ΤΟΠ.2
Τριγωνισμοί 
Για την αναγνώριση, επισήμανση, γωνιομέτρηση, υπολογισμό, σύνταξη διαγράμματος και 
την εξασφάλιση, οι τιμές για κάθε τριγωνομετρικό σημείο, ως και οι αντίστοιχες για την 
κατασκευή κάθε βάθρου, ορίζονται σε Ευρώ 800,00€, για κάθε τριγωνομετρικό σημείο 
τετάρτης τάξης.

Δηλαδή  2*800*1,199=1918,40€
Η χρήση υπάρχοντος τριγωνομετρικού σημείου, για εξάρτηση δικτύου, αμείβεται με την 
τιμή της τάξης του δικτύου, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί, εξαιρουμένων των τομών και 
μη συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης.

Δηλαδή  2*800*1,199=1918,40€
3. Η αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για εξάρτηση πολυγωνομετρικού 
δικτύου ή  εμπροσθοτομίας ορίζεται σε  65 Ευρώ.

Δηλαδή  4*65*1,199=311,74€
ΤΟΠ2 = 4148,54 €

Άρθρο ΤΟΠ.3
Πολυγωνομετρίες
1. Για την αναγνώριση, την εγκατάσταση πολυγωνομετρικού δικτύου με απλή (πρόχειρη) 
σήμανση, γωνιομέτρηση, πλευρομέτρηση, υπολογισμό οδεύσεων και υψομέτρων, καθώς και
τη σύνταξη διαγράμματος και την εξασφάλιση η τιμή ανά πολυγωνικό σημείο ορίζεται ως 
παρακάτω: 
β) Εντός κατοικημένων περιοχών ή σε οδούς μεγάλης κυκλοφορίας: 65 Ευρώ. 

Δηλαδη  35*65*1,199=2727,73€
ΤΟΠ3 = 2727,73€

Άρθρο ΤΟΠ.6  
Επίγειες τοπογραφικές  αποτυπώσεις  δομημένων  εκτάσεων 
1. Δομημένες θεωρούνται εκτάσεις που ο αριθμός των σημείων που περιγράφουν τα 
σχήματα των κατασκευών κάθε είδους (κτίσματα, αποθήκες, περιφράξεις, τοιχία, τεχνικά 
έργα, πυλώνες ΔΕΗ, κλπ.) υπερβαίνει τα 60 ανά 10 στρέμματα. 2. Για την τοπογραφική 
αποτύπωση σε δομημένες εκτάσεις / περιοχές, τη δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους, 
την παράδοση των τοπογραφικών διαγραμμάτων και όλων των στοιχείων μετρήσεων και 
υπολογισμών σε αναλογική και ψηφιακή μορφή, οι τιμές για κάθε στρέμμα ανάλογα με την 
κλίμακα και την πυκνότητα των σημείων που περιγράφουν κατασκευές κάθε είδους 
ορίζονται σε Ευρώ (υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού 
δικτύου)  :
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ΚΛΙΜΑΚΑ 1/200   Σε 160 €/στρεμμα. 
Δηλαδη  15*160*1,199=2877,60€

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/500   Σε 100 €/στρεμμα. 
Δηλαδη  50*100*1,199=5995,00€

ΤΟΠ6 = 8872,60€

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α1=15748.87€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο ΥΔΡ.1
Γενικά
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν στον καθορισμό ενιαίων τιμών 
προεκτιμώμενων αμοιβών για την εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων και υδραυλικών 
μελετών λοιπών έργων 
Υπολογισμός αμοιβής μελέτης: Η αμοιβή Α σε €, για την εκπόνηση της μελέτης 
υπολογίζεται ως συνάρτηση του φυσικού αντικειμένου από τη σχέση Α = (Φ)x(τκ)
(Φ): η ενιαία τιμή της προεκτιμώμενης αμοιβής πλήρους μελέτης όπως καθορίζεται στις 
επόμενες παραγράφους του παρόντος κεφαλαίου. 
τκ: ο συντελεστής ετήσιας επικαιροποίησης όπως αναλυτικότερα καθορίζεται στο άρθρο 
ΓΕΝ.3 των γενικών διατάξεων του παρόντος κανονισμού. 
Στην προεκτιμώμενη αμοιβή Α περιλαμβάνεται, αν δεν αναφέρεται διαφορετικά στα 
επιμέρους άρθρα, ο πλήρης σχεδιασμός των έργων, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
απαιτούμενων ελέγχων σχεδιασμού και λειτουργίας, διαμόρφωσης και διαστασιολόγησης 
των έργων. Στην αμοιβή Α δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για τον προγραμματισμό, εποπτεία 
και αξιολόγηση  των εδαφοτεχνικών ερευνών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις 
του Δευτέρου Βιβλίου (Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών) του Π.Δ. 696/74 καθώς και οι 
σύγχρονες επιστημονικές απαιτήσεις. 
Αμοιβή μελέτης κατά στάδια 
α. Οι ενιαίες προεκτιμώμενες αμοιβές (A) εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων που 
καθορίζονται με την παρούσα απόφαση, κατανέμονται κατά στάδια ως εξής: 
Η αμοιβή του σταδίου της Προκαταρκτικής μελέτης είναι ίση με το 15% A
Η αμοιβή του σταδίου της Προμελέτης είναι ίση με το 35% A
Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης είναι ίση με το 50% A
Η αμοιβή του σταδίου της Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής είναι ίση με
το 65% A
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Η αμοιβή του σταδίου της μελέτης εφαρμογής είναι ίση με το 40% A
β. Σε κάθε περίπτωση εκπόνησης σταδίου μελέτης, όταν τα προηγούμενα στάδια δεν έχουν 
εκπονηθεί, το ποσοστό της αμοιβής Α του εν λόγω σταδίου προσαυξάνεται με το 50% των 
ποσοστών των σταδίων που δεν έχουν εκπονηθεί.
γ. Σε περίπτωση που επιβάλλεται να γίνει τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετών 
των προηγούμενων σταδίων, τότε η αμοιβή για τα έργα και μόνο στα οποία αφορά η 
τροποποίηση προκύπτει ως εξής: 
Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής Μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A
(50% + 50% x 50%) της A
Σε περίπτωση εκπόνησης Προμελέτης η αμοιβή υπολογίζεται  σε ποσοστό της A
(35% + 50% x 15%) της A
Σε περίπτωση εκπόνησης Οριστικής μελέτης με πληρότητα μελέτης εφαρμογής η αμοιβή 

υπολογίζεται   σε ποσοστό της A

(65% + 50% x 50%) της A

Σε περίπτωση εκπόνησης μελέτης Εφαρμογής, η αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό της A

(40% + 50% x 100%) της A

Στην παρούσα μελέτη θα γίνουν τα στάδια της Προμελέτης και Οριστικής μελέτης 

οπότε η αμοιβή θα είναι  (0,50*0,15+0,35+0,50)Α=0,925 Α

Άρθρο ΥΔΡ.13
Υδρολογική μελέτη 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση υδρολογικής μελέτης, 
εξαρτάται από την έκταση της λεκάνης απορροής, το πλήθος και την μορφή των διαθέσιμων
υδρολογικών και λοιπών γενικά στοιχείων και υπολογίζεται με βάση τον τύπο: 
A = 600• (1+2,5•N1+5xN2+10•N3+3F 1/3) • (1+A1+A2+0,5A3) • (τκ)
Ν1: το πλήθος των βροχομετρικών σταθμών (=1) , Ν2: το πλήθος των βροχογραφικών και 
σταθμημετρικών σταθμών(=0)   Ν3: το πλήθος των σταθμηγραφικών σταθμών (=0)
F: η έκταση της λεκάνης απορροής στην μελετώμενη θέση σε τ.χλμ. 
Α1, Α2 και Α3 λαμβάνουν τιμή 0 ή 1 ως εξής:
Α1=1 όταν γίνεται χρήση εξελιγμένου υδρολογικού ή στοχαστικού μοντέλου σε πολλές 
θέσεις ταυτοχρόνως. 
Α2=1 όταν γίνεται χρήση μοντέλου συνδυασμένης διαχείρισης δύο ή περισσότερων πηγών 
νερού. 
Α3=1 όταν γίνεται εκτίμηση στερεοπαροχής 
Το πλήθος των σταθμών προσμετράται μόνο όταν τα στοιχεία είναι αξιοποιήσιμα (π.χ 
μετρήσεις στάθμης παροχής στους σταθμηγράφους) Στην ανωτέρω τιμή δεν περιλαμβάνεται
το κόστος αγοράς πρωτογενών υδρολογικών στοιχείων.
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N1=1, N2=0, N3=0, A1=0,A2=0,A3=0, F=65 ha =0.65 km2
Α=600*(1+2,50*1+3*0,650,33)*(1+0+0+0,50*0)*1,199=600*(3,50+2,60)*1*1,199=4388,34 
€

ΥΔΡ-13=4.388,34 €

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 4.3.
Μελέτη Κεντρικού Συλλεκτήρα ή διευθέτησης ρεμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών
με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή. 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (Α) για την εκπόνηση μελέτης διευθέτησης ρεμάτων
εκτός κατοικημένων περιοχών με ανοικτή επενδεδυμένη διατομή, ανεξάρτητα από το υλικό 
της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης των αναβαθμών, των υπερχειλιστών κλπ.
που τυχόν θα απαιτηθούν, για οποιοδήποτε ύψος πτώσης και μήκος στέψης αναβαθμού, 
υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους διευθέτησης και της λεκάνης απορροής βάσει του 
τύπου: 

Α= 2.000 • (5+ 20 • L ^0,667 + F^0,333 ) • τκ
F: η έκταση της λεκάνης απορροής σε τετραγωνικά χιλιόμετρα (χλμ2)=0,65
L: το μήκος της διευθέτησης σε χλμ. =0,500
Σε περίπτωση που το διευθετούμενο μήκος διαχωρίζεται σε i επιμέρους τμήματα Li, τότε η 
συνολική αμοιβή προκύπτει από τη σχέση:

Α= 2.000 • (5+ 20 • ΣL i ^0,667 + F^0,333 ) • τκ
Α= 2.000 • (5+ 20 • 0,50 ^0,667 + 0,65^0,333 ) • 
τκ=2000*(5+12,60+0,87)*1,199=44291,05 €
Α=0,925*44291,05= 40969,23 €.

ΥΔΡ 4.3 =40969,23 €

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 5.2.
Μελέτη αγωγού εξωτερικού  
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής (A) για την εκπόνηση μελέτης αγωγού εξωτερικού 
υδραγωγείου ύδρευσης υπολογίζεται συναρτήσει του μήκους του αγωγού και της 
εσωτερικής διαμέτρου βάσει του τύπου:
A=(8D1/2 + β / L1/3) • L • τκ
όπου L: το μήκος του αγωγού σε μέτρα 
D: η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα 
β συντελεστής έως εξής: 
για αγωγό διαμέτρου ≤ D150χλσ. β=30 
για αγωγό διαμέτρου D250χλσ. β=40 
για αγωγό διαμέτρου D500 χλσ. β=75 
ια αγωγό διαμέτρου D900 χλσ. β=250 
για αγωγό διαμέτρου D1200 χλσ β=400 
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για αγωγό διαμέτρου D1500 χλσ β=600
για αγωγό διαμέτρου ≥ D2000 χλσ β=800 
Για ενδιάμεσες τιμές διαμέτρων ο συντελεστής β υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή 
Σε περίπτωση πολλαπλών αγωγών ιδίας διαμέτρου η αμοιβή υπολογίζεται ως ανωτέρω για 
έναν αγωγό και προσαυξάνεται κατά 30% για κάθε επιπλέον αγωγό. 
Οποτε για 
L=700,00 το μήκος του αγωγού σε μέτρα 
D: 0,150 η διάμετρος του αγωγού σε μέτρα 
Α=5436,26*0,925=5028,54€
                                                                                                           ΥΔΡ 5.2  = 5028,54€

ΑΡΘΡΟ ΥΔΡ 5.4. 
Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης δεξαμενής ύδρευσης από 
οπλισμένο σκυρόδεμα υπολογίζεται συναρτήσει του όγκου της δεξαμενής βάσει του τύπου: 

Α = 200 • V2/3 • τκ
όπου: V: ο όγκος της δεξαμενής σε μ3
Άρα για   V=3000,00 μ3 
η αμοιβή   Α=200*30000,667 * 1,199 *0,925 = 46262.68 €.
Η πιο πάνω αμοιβή μελέτης αφορά από κοινού την πλήρη μελέτη της δεξαμενής 
συμπεριλαμβανομένης της υδραυλικής και Στατικής μελέτης.
Η συνολική αμοιβή  για την μελέτη της δεξαμενής είναι 
Α=200*30000,667 * 1,199 *0,925=46262.68 €.
Οπότε η καθαρή αμοιβή της υδραυλικής μελέτης Αυδρ=46262.68 € – 22809,44 = 
23453.24€. (βλέπε Κεφάλαιο Ζ) οπου αφαιρείται το ποσόν της αμοιβής της στατικής 
μελέτης.

ΥΔΡ5.4=23453.24€.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  Α2=73839,35€
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ ΟΙΚ. 2       
Στατικές Μελέτες

Άρθρο ΟΙΚ.2.1 Στατικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή Α για την εκπόνηση των Στατικών Μελετών υπολογίζεται από 
τον τύπο:

2. Στον τύπο της προηγούμενης παρ.1 έχει εισαχθεί ο συντελεστής Σστ, ο οποίος είναι ο 
συντελεστής Στατικής Μελέτης και είναι το ποσοστό συμμετοχής του φέροντα οργανισμού 
στην τιμή μονάδας του φυσικού αντικειμένου (ΤΑ0), που έχει ορισθεί στην παρ. 3 του 
άρθρου ΟΙΚ.1. Ο Συντελεστής Σστ, ορίζεται στον Πίνακα Ιβ. 
3. Οι στατικές μελέτες για κάθε είδος κτιρίου θα κατατάσσονται αναλόγως του είδους της 
φέρουσας κατασκευής στις κατηγορίες του Πίνακα Ιγ της παρ.6, για τον ορισμό των 
συντελεστών κ και μ.
4. Οι συντελεστές ΣΒν, Ε, τκ και ΤΑ0 είναι οι ίδιοι του Πίνακα Ια και ορίζονται στη παρ. 
ΟΙΚ 1.1.1. 

Για κ=3, μ=37, ΤΑο=9,75, ΣΒν=0,50 ( υπόγειος δεξαμενή ), Σστ=0,70 ( υπόγειος 
δεξαμενή ), Ε=750 μ2, τκ=1,227 έχουμε 

€

Κατά το Άρθρο ΟΙΚ.5  Γενικές & Ειδικές Διατάξεις η Προμελέτη αμείβεται με 25% και η 

Οριστική μελέτη με 35% ήτοι και για τα δύο στάδια  Αο=0,60*Α.

Οπότε Αο=0,60*21119,85=12671,91€
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Άρθρο ΟΙΚ.2.2
Αντισεισμικός υπολογισμός 
Σε περίπτωση έργων για τα οποία απαιτούνται υπολογισμοί σε δυναμικές ενέργειες, όπως 
αντισεισμικών και άλλων αναλόγων: 
1. Η αμοιβή της μελέτης του άρθρου ΟΙΚ.2.1 προσαυξάνεται κατά 80%. 
2. Η αμοιβή μελέτης των κατηγοριών Ι & ΙΙ υπάγεται στην κατηγορία ΙΙΙ

Η πιο πάνω τιμή αμοιβής και για την εκπόνηση αντισεισμικής μελέτης προσαυξάνεται κατά 
80% ήτοι  Αο=1,80*12671,91=22809,44€

ΟΙΚ2.1+ΟΙΚ2.2  =22809,44€

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   Α3=22809,44 €

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Φ
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΘΡΟ ΦΥΤ1      
Υπολογισμός Προεκτιμώμενης αμοιβής Σύνταξης Μελέτης Φυτοτεχνικής 
Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου και Έργων Πρασίνου  κατ. 25 
Λόγω μη ύπαρξης ειδικού τιμολογίου για την εκπόνηση των μελετών Φυτοτεχνικής 
Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου και Έργων Πρασίνου (κατ. 25), ο υπολογισμός της 
αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 του τμήματος Α  μελετών και παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ 
του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)». 
Σύμφωνα με το άρθρο ΓΕΝ.4 (Αμοιβή μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον 
χρόνο απασχόλησης), η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων 
υπηρεσιών μηχανικού υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης ανά ημέρα ή 
κλάσμα ημέρας ως εξής: 
α- Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ
β- Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 έως 20 έτη: 450*τκ 
γ- Για επιστήμονα εμπειρίας μεγαλύτερης των 20 ετών: 600*τκ,
Η αναπροσαρμογή της τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών Μελετών 
Σύμφωνα με εκτίμηση καταρτίζονται οι παρακάτω πίνακες, στους οποίους αποτυπώνονται 
τα βασικά ποσοτικά στοιχεία και οι αντίστοιχες ανθρωποημέρες ανά επιστήμονα (ανάλογα 
με τα έτη εμπειρίας) και ανά κατηγορία μελέτης. 
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Απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Κατηγορία Μελέτης Ε<10 10<Ε<20 Ε>20

Φυτοτεχνικές μελέτες (25) 1 0 0

Ανθρωποημέρες απασχόλησης.

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Κατηγορία Μελέτης Ε<10 10<Ε<20 Ε>20

Φυτοτεχνικές μελέτες (25) 25 0 0

Υπολογισμός Αμοιβής

Φυτοτεχνικές μελέτες (25)
Ετη Εμπειρίας Τιμή

Μονάδος

τκ Άτομα Ημέρες

απασχόληση

ς

ΣΥΝΟΛΟ

Ε<10 300 1,199 1 25 8992,50€
10<Ε<20 450 1,199 0 0 0,00 €

Ε>20 600 1,199 0 0 0,00 €
8992,50€

ΦΥΤ1=8992,50€

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ    Α4=8992,50€
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Στο παρόν άρθρο καθορίζονται οι τιμές για την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών επί τόπου 
και εργαστηριακών δοκιμών
Στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες και μελέτες οι αντιστοιχούσες στους 
πίνακες προσδιορισμού ποσοτήτων του φυσικού αντικειμένου (βλ. ανωτέρω).
Οι τιμές αντιστοιχούν στις ακόλουθες προδιαγραφές: 
Τεχνικές προδιαγραφές Δειγματοληπτικών Γεωτρήσεων Ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες (Ε 
101-83), ΦΕΚ 363/24-6-1983.
Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε102-84) και Εργαστηριακών
Δοκιμών Βραχομηχανικής (Ε103-84), ΦΕΚ 70/8-2-1985 
Προδιαγραφές Εργαστηριακών Δοκιμών Εδαφομηχανικής (Ε105-86), ΦΕΚ 955/31-12-86 x 
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27-02-2004
«Εθνικός Σχεδιασμός για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» ΚΥΑ 114218, ΦΕΚ 
1016/Β/17-11-1997, όπως ισχύει σήμερα. 
Προδιαγραφές που αναφέρονται στα άρθρα του Πίνακα ΓΤΕ (π.χ. ASTM, AASHTO, BS, 
κτλ)
Λοιπές προδιαγραφές που περιέχονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο Προδιαγραφών του 
παρόντος. 

Α/Α

ΑΡΘ
ΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μ
Ο

Ν
ΑΔΕΣ

Π
Ο

ΣΟ
ΤΗ

ΤΑ

ΤΙΜ
Η

Μ
Ο

Ν
ΑΔΟ

Σ

ΣΥΝ
Ο

ΛΟ

 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

5.1 ΓΕΏΤ1 Γεωτεχνική μελέτη ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΓΕΏΤ1.1
Μεταφορά διατρητικού συγκροτήματος σε απόσταση

20 χλμ.
ΤΕΜ. 1 1738,55 1738,55

ΓΕΏΤ1.2
Μεταφορά γεωτρητικού συγκροτήματος από την μια

θέση στην άλλη θέση γεώτρησης.
ώρα 1,50 101,92 152,88

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε σχηματισμούς αργίλων,
ιλύος, άμμου, βράχων σκληρότητας μέχρι και 4 ΜΟΗS 

ΓΕΏΤ1.5
Βάθος γεώτρησης 0,00-20,00 μέτρα , απαιτούμενη

διάμετρος πυρήνα 72-84 mm
μμ. 32,00 215,82 6906,24

Περιστροφικές γεωτρήσεις σε αμμοχάλικα ή κροκάλες
και σε βράχους κατακερματισμένους με RQD < 25%

ΓΕΏΤ1.6
Βάθος γεώτρησης 0,00-20,00 μέτρα , απαιτούμενη

διάμετρος πυρήνα 72-84 mm
μμ. 8,00 366,89 2935,14

ΓΕΏΤ1.1 Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του τιμ 24,00 64,75 1553,95
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7
άρθρου ΓΤΕ.1.5

Βάθος 0,00-20,00 μ.

ΓΕΏΤ1.1
8

Δειγματοληψία εν ξηρώ (φραγμός) σε γεωτρήσεις του
άρθρου ΓΤΕ.1.6

Βάθος 0,00-20,00 μ.
τιμ 8,00 110,30 882,43

ΓΤΕ1.24 Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας μμ. 20,00 39,57 791,32

ΓΤΕ1.29 Κεφαλή πιεζομέτρου - αποκλισιομέτρου Τεμ. 2,00 209,83 419,66

ΓΤΕ1.49 Δοκιμή διεισδύσεως (S.P.T.) Τεμ. 16,00 52,76 844,13

5.2 ΓΕΏΤ2 Γεωτεχνική μελέτη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΓΕΏΤ2.1
Προπαρασκευή σε ξηρά κατάσταση δειγμάτων

εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές
Τεμ. 14,00 15,59 218,20

ΓΕΏΤ2.5
Προσδιορισμός ορίου υδαρότητος, πλαστικότητος,

δείκτη πλαστικότητος
Τεμ. 14,00 46,76 654,61

ΓΕΏΤ2.6 Προσδιορισμός κοκομετρικής ανάλυσης δείγματος Τεμ. 14,00 46,76 654,61

ΓΕΏΤ2.8 Κοκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο. Τεμ. 4,00 68,34 273,38

ΓΕΏΤ2.9
Προσδιορισμός οργανικών ουσιών σε εδάφη με ξηρά

καύση
Τεμ. 4,00 26,37 105,50

ΓΕΏΤ2.1
3

Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης Τεμ. 4,00 137,89 551,56

ΓΕΏΤ2.1
4

Δοκιμη ανεμπόδιστης θλιψης Τεμ. 6,00 43,16 258,97

ΓΕΏΤ2.1
6

Τριαξονική δοκιμή με στερεοποίηση πιέσεως πόρων
για διαμετρο δοκιμίου δ=1+1/2’’

Σημεία 6,00 139,08 834,49

ΓΕΏΤ2.1
8

Δοκιμή ταχείας διάτμησης χωρίς στερεοποίηση Σημεία 6,00 51,58 309,34

5.3 ΓΜΕ1
Προγραμματισμός , Επίβλεψη, Αξιολόγηση

γεωτεχνικών ερευνών. 

ΓΜΕ1.3 Έκθεση αξιολόγησης Γεωτεχνικών ερευνών. Τεμ. 1 3012,74 3012,74

5.4 ΓΜΕ2 Γεωτεχνικές μελέτες

ΓΜΕ2.3.
1

Γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης κτιρίου
Σ(Φ)=(120ΧΒΧΔΧΘΧΕ^0,55)Χτκ

Β=1.00 , Δ=1.00 , Θ=1.00 , Ε=750μ2
Τεμ. 1 5486,36 5486,36

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 28584,06

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ   Α=28584,06€

-σελίδα  18 -



LIFE-IP AdaptInGR-LIFE17 IPC/GR/000006

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Άρθρο ΥΔΡ.21 (ΗΛΜΧ-1)
Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις αντλιοστασίων ύδρευσης – άρδευσης 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση των μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων
κάθε αντλιοστασίου ύδρευσης ή άρδευσης που περιλαμβάνει υδραυλικές εγκαταστάσεις, 
ανυψωτικές εγκαταστάσεις, εσχαρισμό, δοκούς έμφραξης, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, 
αυτοματισμούς, τηλεπικοινωνίες – τηλεχειρισμό και λοιπές κύριες ή βοηθητικές 
εγκαταστάσεις υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση: 

όπου:  Q η παροχή του αντλιοστασίου σε μ3/ώρα (χωρίς εφεδρεία).
H το μανομετρικό ύψος σε μ
α συντελεστής εξαρτώμενος από το γινόμενο Q•H 
α = 3000 για Q•H ≤ 2.000 
α = 0 για Q•H ≥  20.000
Για ενδιάμεσες τιμές το α υπολογίζεται με γραμμική παρεμβολή 
λ συντελεστής εξαρτώμενος από το είδος της εγκατάστασης
λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων
λ = 0,38 για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις (αντλίες, δικλείδες κλπ) 
λ = 0,10 για τις εγκαταστάσεις εσχαρισμού κλπ έργων ανάντη
λ = 0,04 για τις ανυψωτικές εγκαταστάσεις       
λ = 0,05 για τις εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα 
λ= 0,36 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποσταθμό (Υ/Σ), τηλεπικοινωνίες και λοιπές 
βοηθητικές εγκαταστάσεις. 
λ= 0,07 για τις εγκαταστάσεις αυτοματισμού και τηλεέγχου – τηλεχειρισμού.
Άρα για 
Q =30   παροχή του αντλιοστασίου σε μ3/ώρα (χωρίς εφεδρεία).
H =20 το μανομετρικό ύψος σε μ
α =3000 συντελεστής εξαρτώμενος από το γινόμενο Q•H  
λ = 1,00 για το σύνολο των εγκαταστάσεων
Α = [α  +  (Q • H)0,84 ] • λ • τκ=(3000+(600)0,84)*1,00*1,199*0,925=3566,34€

ΥΔΡ 21 (ΗΛΜΧ-1)=3566,34 €

Άρθρο ΥΔΡ.22    
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις θυροφραγμάτων
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση της Η/Μ μελέτης θυροφράγματος 
(μηχανολογική, ηλεκτρολογική, αυτοματισμού) υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:
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A= [α + β • F • σ] • τκ   
όπου: α=   5000 για τοξωτά θυροφράγματα 
3000 για επίπεδα θυροφράγματα        
1000 για βιομηχανικά θυροφράγματα
F η επιφάνεια του θυροφράγματος σε μ2 ή η διατομή της τάφρου
β : συντελεστής που αφορά το είδος του θυροφράγματος, ο οποίος παίρνει  τις ακόλουθες 
τιμές  β = 350 όταν πρόκειται για τοξωτά ή επίπεδα θυροφράγματα , β =  80 όταν πρόκειται 
για βιομηχανικά θυροφράγματα 
σ : συντελεστής που αφορά το είδος της επεξεργασίας, ο οποίος παίρνει τις ακόλουθες τιμές 
σ = 0,80 όταν πρόκειται για εγκατάσταση κινήσεως χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας και σ = 
1,0 όταν πρόκειται για εγκατάσταση κινήσεως με εξωτερική πηγή ενέργειας (π.χ. ηλεκτρικός
κινητήρας, υδραυλική εγκατάσταση)
Αρα για α=3000, β=350, F=1.00 m2, σ=1,00
A= [α + β • F • σ] • τκ   =(3000+350*1,00*1,00)*1,199*0,925=3715,40€

ΥΔΡ 22 (ΗΛΜΧ-2)=3715,40 €

Άρθρο ΥΔΡ.23
Υδραυλικό πλήγμα αντλιοστασίου 
Η ενιαία τιμή προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης υδραυλικού πλήγματος 
υπάρχοντος αντλιοστασίου με εφαρμογή οποιασδήποτε αποδεκτής μεθόδου υπολογίζεται 
βάσει του τύπου 
Α = [1000 + σ • L] • τκ 
Όπου: σ= το πλήθος των καταθλιπτικών αγωγών και L = το μήκος του μακρύτερου 
καταθλιπτικού αγωγού σε μ.
Οπότε Α=(1000+1*700)*1,199*0,925=1885,43€

ΥΔΡ 23 (ΗΛΜΧ-3)=1885,43 €

ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ   Α=9167,17 €
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Άρθρο ΓΕΝ.6  

Αμοιβή σύνταξης μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ 1.
Η μελέτη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)
του έργου συντάσσεται από τους μελετητές του κυρίως έργου ανά κατηγορία μελέτης με 
βάση τα οριζόμενα στο Π. Δ. 305/96 και τα εκάστοτε ισχύοντα. 
Η αμοιβή Α, για την σύνταξη μελέτης (ΣΑΥ) και (ΦΑΥ) ορίζεται από τον τύπο :
Α = ΣΑi * β * τκ
όπου: ΣAi=190000,00€ που είναι το σύνολο των προεκτιμώμενων αμοιβών των προς 
εκπόνηση μελετών για συγκεκριμένο έργο και για όλες τις κατηγορίες μελετών, και για όλα 
τα στάδια μελετών.
β = συντελεστής αμοιβής επί τοις εκατό (%) οριζόμενος ως ακολούθως:

κ, μ συντελεστές, που ανεξαρτήτων κατηγορίας έργου ορίζονται οι ακόλουθοι:  κ= 0,40    

και    μ= 8,00. Ο συντελεστής β (%) στρογγυλεύεται πάντα στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Οπότε για Σαι=190000,00€    β=1,227%=0,01227

Αρα Α=190000,00*0,01227*1,199=2795,23 €

ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΛΕΤΩΝ  ΤΕΥΧΩΝ ΣΑΥ-ΦΑΥ   Α=2795,23 €

Άρθρο ΓΕΝ.7  
Αμοιβή σύνταξης τευχών δημοπράτησης
1. Η προεκτιμώμενη αμοιβή για τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης ορίζεται σε ποσοστό 8% 
της συνολικής προεκτιμημένης αμοιβής των κατηγοριών μελετών για τις οποίες 
συνάσσονται τεύχη δημοπράτησης. 
2. Η παραπάνω αμοιβή επιμερίζεται στα επιμέρους τεύχη με τα ακόλουθα ποσοστά: 
Για την τεχνική περιγραφή 10% 
Για τις τεχνικές προδιαγραφές 30% 
Για την ανάλυση τιμών 25%
Για το τιμολόγιο μελέτης 13% 
Για το τιμολόγιο προσφοράς 1% 
Για τη συγγραφή υποχρεώσεων 10% 
Για τον προϋπολογισμό μελέτης 5% 
Για τον προϋπολογισμό προσφοράς 1% 
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Για τη διακήρυξη δημοπρασίας 5%
Οπότε 
Α=0,08*190000=15200,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ   Α=15200,00€

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατά την δημοπράτηση και  εκτέλεση της μελέτης  να

ζητήσει κάποια από τα τεύχη δημοπράτησης κατά την κρίση της και όχι το σύνολο αυτών.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Α/Α ΑΡΘΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

1.1 ΤΟΠ2 Ίδρυση τριγωνομετρικών σημείων 4ης τάξης 1918,40

1.2 ΤΟΠ2.2
Χρήση τριγωνομετρικών σημείων για Ίδρυση

τριγωνομετρικών σημείων 4ης τάξης 1918,40

1.3 ΤΟΠ2.3 Αναγνώριση και χρήση τριγωνομετρικού σημείου για
ίδρυση και εξάρτηση πολυγωνομετρικών οδεύσεων.

311,74

1.4 ΤΟΠ3 Πολυγωνομετρικά σημεία εντός κατωκημένης περιοχής 2727,73

1.6 ΤΟΠ6.2.1.2
Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων σε

κλίμακα 1/200 2877,60

1.6 ΤΟΠ6.2.1.3 Επίγειες τοπογραφικές αποτυπώσεις δομημένων σε
κλίμακα 1/500 5995,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 15748,87

 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ

2.1 ΥΔΡ13 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 4388,34

2.2 ΥΔΡ4.3
Υδραυλική μελέτη κεντρικού συλλεκτήρα η διευθέτησης

ρεμάτων εκτός κατωκοιμένων περιοχών με ανοικτή
επενδεδυμένη διώρυγα

40969,23

2.3 ΥΔΡ5.2 Υδραυλική μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου ύδρευσης 5436,26

2.4 ΥΔΡ5.4 Μελέτη δεξαμενής ύδρευσης από οπλισμένο σκυρόδεμα 23542,15

ΣΥΝΟΛΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 73839,35

3.ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ-ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

3.1 ΟΙΚ.2,1
Στατική μελέτη κτιριακών έργων-προμελέτη και οριστική

μελέτη 12671,91

3.2 Οικ.2,2 Αντισεισμικός υπολογισμός 10137,53

ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΤΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ 22809,44
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4. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

4.1 ΦΥΤ.1 Φυτοτεχνική μελέτη 8992,50

ΣΥΝΟΛΟ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ 8992,50

5.ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

5. ΓΕΏΤ1,ΓΕΏΤ2,ΓΜΕ1,ΓΜΕ2 Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες-
Εργαστηριακές δοκιμές

28584,06

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 28584,06

 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ   ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.1 ΥΔΡ21
Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις αντλιοστασίων

ύδρευσης – άρδευσης
3566,34

6.2 ΥΔΡ22 Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις Θυροφραγμάτων 3715,40

6.3 ΥΔΡ23 Υδραυλικό πλήγμα αντλιοστασίου 1885,43

ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΜΕΛΕΤΩΝ 9167,17

7.ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ

7.1 ΓΕΝ.8 Σύνταξη μελέτης ΣΑΥ-ΦΑΥ 2795,23

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ 2795,23

8.ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

8.1 ΓΕΝ.7 Σύνταξη ΤΕΥΧΏΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 15200,00

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 15200,00
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΏΔΙΚΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΑΜΟΙΒΗ

ΣΤΑΔΙΏΝ

ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 16 15.748,87

2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 13 73.839,35

3 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 08 22.809,44

4 ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 25 8.992,50

5 ΓΕΏΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 21 28.584,06

6 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 09 9.167,17

7 ΣΑΥ-ΦΑΥ 2.795,23

8 ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 15.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 177.136,62

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 26.570,49

ΣΥΝΟΛΟ 203.707,11

ΦΠΑ 24% 48.889,71

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 252.596,82

Παρατηρήσεις

Α. Η αμοιβή των ΣΑΥ-ΦΑΥ δύναται να αναληφθεί ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ ΤΩΝ ΣΑΥ-

ΦΑΥ που  δύναται  να  είναι  ο   ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  καθ’ολοκληρία,  η

οποιοσδήποτε  άλλο  μελετητής  κατηγορίας  8,9,13,21,25,  η  ο  κάθε  έκαστος  μελετητής

κατηγορίας 8,9,13,21,25 κατά την αναλόγια της αμοιβής του προ της εκπτώσεως. Η μέθοδος

που θα ακολουθηθεί αφορά την συμφωνία μεταξύ των μελετητών, που θα αναφερθεί στην

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
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Β.  Η  αμοιβή  των  ΤΕΥΧΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  δύναται  να  αναληφθεί  ΑΠΟ  ΤΟΝ

ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑ  ΤΩΝ  ΤΕΥΧΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  ,  που  δύναται  να  είναι  ο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  καθ’ολοκληρία,  η  οποιοσδήποτε  άλλο  μελετητής

κατηγορίας 8,9,13,25, η ο κάθε έκαστος μελετητής κατηγορίας 8,9,13,25 κατά την αναλόγια

της αμοιβής του προ της εκπτώσεως. Η μέθοδος που θα ακολουθηθεί αφορά την συμφωνία

μεταξύ των μελετητών , που θα αναφερθεί στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αγ. Ανάργυροι, Σεπτέμβριος 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Life IP

ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΗ
πολιτικός μηχανικός

ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

τοπογράφος μηχανικός

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021 Αγ. Ανάργυροι, 08/10/2021

η Προϊσταμένη
του Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Α.Α.K.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΟΥ
πολιτικός μηχανικός

ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

ΤΕΥΧΟΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 ΜΕΛΕΤΗ: 

"Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων 

της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, 

με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος"

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR

CPV: 71335000-5 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 125/2021
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Πίνακας Περιεχομένων Συγγραφής Υποχρεώσεων (ΣΥ)

Άρθρο 1: Εισαγωγή

Άρθρο 2: Εκτέλεση της Σύμβασης

Άρθρο 3: Προσωπικό του Αναδόχου

Άρθρο 4: Αμοιβή - Κρατήσεις

Άρθρο 5: Εγγυήσεις

Άρθρο 6: Ποινικές ρήτρες

Άρθρο 7: Γενικά καθήκοντα, Ευθύνες και Υποχρεώσεις του Αναδόχου

Άρθρο 8: Υποχρεώσεις του Εργοδότη

Άρθρο 9: Διαφορές - Διαφωνίες - Ανωτέρα βία

Άρθρο 10: Εκπτωση Αναδόχου – Διάλυση Σύμβασης

Άρθρο 11: Διοικητική και Δικαστική Επίλυση Διαφορών

Άρθρο 12: Ισχύουσα Νομοθεσία και Γλώσσα Επικοινωνίας

Άρθρο 13: Παραδοτέα της Σύμβασης
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Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Γενικά
Η παρούσα Ε.Σ.Υ. προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των
συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου.  Τα  ειδικά  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  διαδικασία
ανάθεσης  περιλαμβάνονται  στο  τεύχος  "Διακήρυξη",  ενώ  το  αντικείμενο  και  τα  τεχνικά
χαρακτηριστικά της σύμβασης στο τεύχος "Τεχνικών Δεδομένων". 
1.2 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις)
Αναθέτουσα  αρχή  της  παρούσας  σύμβασης  είναι  ο  Δήμος  Αγ.Αναργύρων-Καματερύ,  Νομού
Αττικής
Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι ο Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού (Δ.Α.Α.Κ.)
Εργοδότης είναι ο Δήμος Αγ.Αναργύρων-Καματερού
Ανάδοχος:  Ο οικονομικός φορέας ή η ένωση οικονομικών φορέων στον οποίο ανατίθεται από τον
εργοδότη με δημόσια σύμβαση η εκπόνηση της μελέτης κατά το άρθρο 2 του Ν.4412/2016.
Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.):  Οικονομική Επιτροπή Δήμου Α.Α.Κ. ή το Δημοτικό Συμβούλιο (κατά
περίπτωση )
Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δήμου Α.Α.Κ. 
Συμβατική Αμοιβή : Η οικονομική προσφορά του αναδόχου.
Δημόσια  σύμβαση  μελέτης:  Το  σύνολο  των  όρων  που  προσδιορίζουν  τα  δικαιώματα  και  τις
υποχρεώσεις  των  αντισυμβαλλομένων,  δηλαδή  του  Εργοδότη  και  του  αναδόχου,  και
περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το
σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών (άρθρο
105 του Ν. 4412/2016).
Συμβατικά  Τεύχη:  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  του  Εργοδότη  και  του
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως αναγράφονται
στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ..
Τεύχη  Διαδικασίας:  Κάθε  τεύχος  που  εκδίδεται  από  τον  Εργοδότη  και  αποστέλλεται  στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας:
1. Διακήρυξη
2. Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.)
3. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης (Φ.Δ.Σ.Μ.) – Υποφάκελος πριν το διαγωνισμό (Τεχνικά
Δεδομένα, Πρόγραμμα Απαιτούμενων Μελετών, Χρονοδιάγραμμα, Προεκτίμηση Αμοιβής)
Τεύχη  Προσφορών:  Τα  τεύχη  που  παραλαμβάνει  ο  Εργοδότης  συμπληρωμένα  από  τους
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό:
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας
2. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς
ΕΤΑΑ  -  ΤΜΕΔΕ:  Ενιαίο  Ταμείο  Ανεξάρτητα  Απασχολούμενων  –  Τομέας  Μηχανικών  &
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
ΥΠ.Υ.ΜΕΔΙ.: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών
Τα  παρακάτω  τεύχη,  μαζί  με  όλα  τα  τεύχη  και  έγγραφα  που  προσαρτώνται  σε  αυτά  ή  τα
συμπληρώνουν,  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  Σύμβασης  που  θα  καταρτιστεί  και
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος:
1. Συμφωνητικό
2. Διακήρυξη
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3. Οικονομική Προσφορά (ΟΠ)
4. Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ)
5. Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4412/2016.
6. Τεχνικές Προδιαγραφές και Οδηγίες Σύνταξης Μελετών

Άρθρο 2 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
2.1  Τόπος και χρόνος
2.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι είτε το γραφείο του, είτε η περιοχή του έργου ή και όπου
τούτο απαιτείται.
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται,  ύστερα  από  έγκαιρη  πρόσκληση  των  Υπηρεσιών  του  εργοδότη
(Προιστ/νης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε συσκέψεις,  να παρέχει γραπτές ή
προφορικές  πληροφορίες ή συμβουλές  στις  υπηρεσίες αυτές,  να συμμετέχει  σε επισκέψεις  στην
περιοχή  που  προβλέπεται  να  κατασκευαστούν  τα  έργα  και  γενικά  να  παρέχει  κάθε  σχετική
υποστήριξη που κρίνει χρήσιμη ο εργοδότης.
2.1.2  Μαζί  με  την  κοινοποίηση  της  απόφασης  της  Προϊσταμένης  Αρχής  για  την  έγκριση  της
ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό συμφωνητικό σε χρονικό
διάστημα  όχι  μεγαλύτερο  των  δεκαπέντε  (15)  ημερολογιακών  ημερών  από  την  κοινοποίηση
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 4 του Ν.4412/2016. Το
ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος Α.Α.Κ.
2.1.3 Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της σύμβασης είναι η συνολική προθεσμία για την περαίωση
του αντικειμένου της σύμβασης όπως αυτός προσδιορίζεται στην διακήρυξη του διαγωνισμού. Η
έναρξη της συνολικής και των τμηματικών προθεσμιών συμπίπτει, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο
ιδιωτικό συμφωνητικό, με την επομένη της υπογραφής του.
2.1.4 Στο τεύχος  «Τεχνικών  Δεδομένων»  παρέχεται  ενδεικτικό  χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των
μελετών, από το οποίο προκύπτει ο καθαρός χρόνος εκπόνησης του συνόλου του μελετητικού έργου
και  ο επιπρόσθετος  χρόνος που περιλαμβάνει  τις  καθυστερήσεις  για τις  οποίες δεν ευθύνεται  ο
ανάδοχος.
2.1.5 Σε  προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του ιδιωτικού
συμφωνητικού, (άρθρο 184 παρ. 2 του Ν.4412/2016),  ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει νέο
γραμμικό  χρονοδιάγραμμα ανάλογα  με  τις  απαιτήσεις  των  συμβατικών  τευχών.  Στο  νέο
χρονοδιάγραμμα  αναγράφονται  οι  καθαροί  χρόνοι  σύνταξης  των  μελετών  για  κάθε  στάδιο  και
κατηγορία μελέτης και τα ακριβή σημεία έναρξης κάθε μελετητικής δράσης, έτσι ώστε να τηρηθεί η
συνολική προθεσμία.
2.1.6  Αν  μετατίθεται  το  χρονικό  σημείο  έναρξης  της  μελετητικής  δράσης,  χωρίς  ευθύνη  του
αναδόχου,  δικαιούται  αντίστοιχη παράταση προθεσμίας.  Ως προς τις  προθεσμίες  εκτέλεσης των
εργασιών της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.
2.2   Εκπρόσωποι του αναδόχου
2.2.1  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  θα  υπογραφεί,  από  πλευράς  αναδόχου,  από  τον  ήδη
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου (άρθρο 93 (β) –
(δδ), άρθρο 135 παρ. 3 και 182 του Ν. 4412/2016), ο οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των
Συμβατικών Τευχών.
2.2.2 Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος δύναται να ορίσει και αναπληρωτή
εκπρόσωπο  με  τις  ίδιες  αρμοδιότητες.  Για  την  αντικατάσταση  των  ως  άνω  εκπροσώπων  του
αναδόχου γνωστοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται
η σχετική  απόφαση των καταστατικών οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση
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αναδόχου σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Η αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται
στην  έγκριση  του  Προϊσταμένου  της  Δ.Υ.  Οποιαδήποτε  αλλαγή  στη  διεύθυνση  κατοικίας  των
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της σύμβασης στον
παλιό  εκπρόσωπο  ή  στην  παλιά  διεύθυνση  θεωρούνται  ισχυρές,  εφόσον  γίνονται  πριν  την
γνωστοποίηση των μεταβολών (άρθρο 135 του Ν. 4412/2016).
2.2.3 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή εκπρόσωπό
του με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά εξουσιοδοτούνται
να ενεργούν κατ’ εντολή του και να τον εκπροσωπούν σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη
Σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη
Σύμβαση και να συμμετέχουν, κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με
όργανα ελέγχου / παρακολούθησης της σύμβασης.
2.2.4 Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και τον αντίκλητό
του. Σε περίπτωση αναδόχου σύμπραξης, ως έδρα του αναδόχου θεωρείται η έδρα του εκπροσώπου
του. 
Αντίκλητος του αναδόχου ορίζεται φυσικό πρόσωπο που αποδέχεται το διορισμό του με δήλωση
που περιλαμβάνεται στο κείμενο της σύμβασης ή υποβάλλεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Αντίκλητος
δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόσωπος του αναδόχου. Στον αντίκλητο γίνονται νόμιμα, αντί του
αναδόχου, οι κοινοποιήσεις των εγγράφων της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος μπορεί να αντικαταστήσει
τον αντίκλητό του, μέχρι όμως την υποβολή της σχετικής δήλωσης με την οποία αντικαθίσταται, οι
κοινοποιήσεις νομίμως γίνονται στον αντίκλητο. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία δικαιούται να απαιτήσει
από  τον  ανάδοχο  την  αντικατάσταση  του  αντικλήτου,  αν  ο  τελευταίος  δεν  παραλαμβάνει  τα
έγγραφα που απευθύνονται προς τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί αμέσως
στην απαίτηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
2.3  Επίβλεψη της Σύμβασης 
Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο τα πρόσωπα που θα επιβλέψουν
την  εκτέλεση  των  εργασιών  της  σύμβασης.  Οι  αρμοδιότητες  και  ευθύνες  των  επιβλεπόντων
ορίζονται κατά το άρθρο 183 του Ν.4412/2016.
2.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται αναλυτικά
στο τεύχος “Τεχνικών Δεδομένων”.

Άρθρο 3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα και με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε με την υποβολή της
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή
και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, εφόσον
δεν αντιλέγει γραπτά.
3.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση οποιουδήποτε
μέλους  της  ομάδας.  Η  Δ.Υ.  ερευνά  τους  λόγους  αποχώρησης  και  μπορεί  να  εγκρίνει  την
αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με
ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως (άρθρο 188
παρ. 3 του Ν. 4412/2016)
3.3  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικο-ασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το
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εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού
και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β' του
ν.4412/2016.
 
Άρθρο 4 ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4.1  Αμοιβή του αναδόχου
Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της οικονομικής του προσφοράς. Η αμοιβή αυτή
μπορεί να τροποποιηθεί στις περιπτώσεις που 
α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με συμπληρωματική σύμβαση 
β) εγκριθούν αρμοδίως αποζημιώσεις, 
γ)  δοθεί  παράταση  της  προθεσμίας  εκτέλεσης  της  σύμβασης  με  αναθεώρηση  της  αμοιβής  του
εφόσον συντρέχουν οι λόγοι και προϋποθέσεις του Νόμου κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 132,
και 186 του Νόμου.
4.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου
4.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την ανάλυση της αμοιβής του, σε κατηγορίες μελετών και
στάδια, όπως οι κατηγορίες και τα στάδια αυτά προκύπτουν από την Οικονομική του Προσφορά.
Περαιτέρω η σταδιακή καταβολή της αμοιβής ανά στάδιο μελέτης ρυθμίζεται από το άρθρο 187 του
Ν.4412/2016.
Για  την  πληρωμή  του  ο  ανάδοχος  συντάσσει  και  υποβάλλει  Λογαριασμούς  Πληρωμής,  που
συντάσσονται,  ελέγχονται  και  εγκρίνονται  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  187  του  Ν.
4412/2016. Ειδικότερα αναγράφονται:
I. Το είδος των εργασιών.
II. Οι συγκεκριμένες εργασίες που ολοκληρώθηκαν.
III. Πίνακας αμοιβής με τα αιτούμενα προς πληρωμή ποσά για τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, τη
μέγιστη συνολική αμοιβή και το άθροισμα των προηγουμένων αμοιβών. Σε περίπτωση σύμπραξης
συνυποβάλλεται  ο  εν  ισχύ πίνακας  επιμερισμού  της  αμοιβής  στα  μέλη της,  ενώ σε  περίπτωση
αναδόχου κοινοπραξίας την αμοιβή εισπράττει ο εκπρόσωπός της και την επιμερίζει στα μέλη της
με ευθύνη του.
IV. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής (εάν υπάρχουν) και της 1ης τμηματικής πληρωμής, που
ισχύουν κατά την υποβολή του λογαριασμού.
V. Το πληρωτέο ποσό
VI. Ο αναλογών Φ.Π.Α.
Αν οι λογαριασμοί περιέχουν ασάφειες ή σφάλματα, σε βαθμό που η διόρθωση τους να καθίσταται
ανέφικτη, επιστρέφονται στον ανάδοχο για επανασύνταξη μέσα στην προθεσμία έγκρισης τους. Αν
οι ασάφειες και τα σφάλματα αφορούν διακριτά κονδύλια των λογαριασμών, εκκρίνονται κατά το
μη αμφισβητούμενο μέρος και κατά το υπόλοιπο επιστρέφονται για επανασύνταξη. Η μηνιαία προς
έγκριση προθεσμία αρχίζει από την υποβολή του επανασυνταγμένου λογαριασμού. 
Μετά  την  έγκριση  του  Λογαριασμού  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  προσκομίσει  τα  ακόλουθα
δικαιολογητικά για την είσπραξη του: 

I. Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 
II.  Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας. 

III. Αποδεικτικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας  που  αφορά  τον  ίδιο,  αν  πρόκειται  για  φυσικό
πρόσωπο,  ήτοι  ασφαλιστικές  υποχρεώσεις  προς  τους  απασχολούμενους  με  σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
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Οι συμπράξεις  και  κοινοπραξίες  αποδεικνύουν  την ασφαλιστική  ενημερότητα  όλων των
μελών τους. 

IV. Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής των εκάστοτε ισχυουσών κρατήσεων (υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ με
το χαρτόσημό του και ΟΓΑ χαρτοσήμου, φόροι κλπ), αν αυτές δεν παρακρατούνται από τον
εργοδότη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την πληρωμή της απαίτησης.
Αν η πληρωμή λογαριασμού καθυστερήσει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του ενός μηνός,
μετά τη ρητή έγκριση, του οφείλεται τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. Ζ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α'107). Προϋπόθεση πληρωμής του λογαριασμού
είναι  η  προσκόμιση  από  τον  ανάδοχο  όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  πληρωμής.  Το
τιμολόγιο  μπορεί  να  προσκομίζεται  μεταγενεστέρως  κατά  την  είσπραξη  του  ποσού  του
λογαριασμού.  Ο ανάδοχος  δικαιούται  ακόμα  να  διακόψει  τις  εργασίες  της  σύμβασης  μέχρι  την
καταβολή της αμοιβής του, ύστερα από κοινοποίηση ειδικής έγγραφης δήλωσης περί διακοπής των
εργασιών, προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται ισόχρονη παράταση.
Υπαιτιότητα του αναδόχου για τη μη πληρωμή λογαριασμού υπάρχει μόνο σε περίπτωση κατά την
οποία  αποδεδειγμένα  κλήθηκε  εγγράφως  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  κυρίου  του  έργου  και
αδράνησε ή παρέλειψε να προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την πληρωμή του. 
Η κατάσχεση στα χέρια τρίτου της αμοιβής του αναδόχου, πριν από την παραλαβή του αντικειμένου
της σύμβασης, δεν επιτρέπεται.
Διευκρινίζεται ότι :
(α) Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, οφειλές, τέλη και
άλλες πληρωμές  στα Ταμεία Κοινωνικής  Ασφάλισης,  Υγειονομικής  Περίθαλψης και  Συντάξεων,
Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων φορέων, όπως τα ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΤΕΕ κλπ.
(β)  Η  συμβατική  αμοιβή  δεν  περιλαμβάνει  Φόρο  Προστιθέμενης  Αξίας.  Ο  φόρος  αυτός  θα
καταβάλλεται επιπλέον στον ανάδοχο, με την πληρωμή κάθε Λογαριασμού.
Οι  πληρωμές  ολοκληρώνονται  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  έγκριση  (ρητή  ή  σιωπηρή)  του
Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. Αν
η πληρωμή  καθυστερήσει,  χωρίς  υπαιτιότητα  του αναδόχου  πέραν  του μηνός,  εφαρμόζονται  τα
οριζόμενα στο άρθρο 187 παρ. 7 του Ν. 4412/2016.
4.2.2  Η  συμβατική  αμοιβή  του  αναδόχου  περιλαμβάνει  όλες  τις  δαπάνες (όπως  έξοδα
μετακινήσεων,  ειδικά  και  γενικά  έξοδα  κλπ.)  και  το  επιχειρηματικό  του  κέρδος  μέχρι  την
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής προβλέπονται στο
νόμο και στην παρούσα. 
4.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο χωρίς καταβολή αποζημίωσης, με
διάλυση της σύμβασης για τα απομένοντα στάδια μελέτης, κατά το άρθρο 192 του Ν. 4412/2016.
Για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  αυτού  απευθύνει  γραπτή  εντολή  προς  τον  ανάδοχο.  Στην
περίπτωση αυτή, οι επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 192
και  194 του  Ν.  4412/2016.  Επίσης  μπορεί  ο  εργοδότης  να  διαλύσει  τη  σύμβαση και  κατά την
εκπόνηση σταδίου μελέτης, ευθυνόμενος σε πληρωμή αποζημίωσης, η οποία υπολογίζεται κατά την
παρ. 2 του άρθρου 194 και του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.
4.2.4  Ο  εργοδότης  μπορεί  επίσης  να  αυξήσει το  συμβατικό  αντικείμενο,  εφόσον  α)το  κρίνει
αναγκαίο και  β)συντρέχουν οι προϋποθέσεις  του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.  Η άσκηση του
δικαιώματος  αυτού  θα  γίνει  με  σύνταξη  Συγκριτικού  Πίνακα  και  κατάρτιση  συμπληρωματικής
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Σύμβασης, κατά τις διατάξεις  του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016. Για την έγκριση Σ.Π. και την
υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν συμπληρωματικές εργασίες, ο ανάδοχος
υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. Ως προς την σύνταξη και έγκριση του
Σ.Π. και την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 132
και 186 του Ν. 4412/2016.
Μετά  την  έγκριση  του  Σ.Π.,  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  υπογράψει  χωρίς  αντίρρηση
Συμπληρωματική  Σύμβαση  και  να  εκτελέσει  τις  επί  πλέον  εργασίες  που  του  ανατίθενται.  Σε
περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να διαλύσει,
αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 186 του Ν. 4412/2016.
Η αύξηση  του  συμβατικού  αντικειμένου  κατά  τα  ανωτέρω  με  Σ.Σ.,  συνεπάγεται  την  καταβολή
πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. (άρθρο 72 του Ν. 4412/2016).
4.3 Νόμισμα αμοιβής Συμβούλου
Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα διεκπεραιώνονται
από  τον  Εργοδότη  θα  είναι  εκπεφρασμένα  σε  ΕΥΡΩ και  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε  ισχύουσα
νομοθεσία.

Άρθρο 5 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
5.1  Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης
5.1.1  Για  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,  ο  ανάδοχος  υποβάλει  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  που
εκδίδεται κατά το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, ίση προς το  5% επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
5.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι συντεταγμένη σε
μία από τις  επίσημες  γλώσσες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται  απαραίτητα από
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά.
5.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του συνόλου
του αντικειμένου της Σύμβασης, κατά το άρθρο 187 του Ν. 4412/2016. Εφόσον υπάρξει νόμιμη
αιτία  για  την  κατάπτωσή  της,  εκδίδεται  σχετικά  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αποφαινόμενου
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, κατά το άρθρο 191 του Ν.4412/2016.
5.1.4  Για  την  εκταμίευση  προκαταβολής  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  συμπληρωματική
εγγύηση  (πέραν  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης)  για  ποσό  ίσο  με  τη  διαφορά  του  ποσού  της
προκαταβολής και του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
5.2  Γενικοί Όροι Εγγυήσεων
Η εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά διάκριση
την  πιστή  εφαρμογή  από  τον  ανάδοχο  όλων  των  όρων  της  Σύμβασης  και  κάθε  απαίτηση  του
Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των υπηρεσιών του.
Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την απαίτηση
μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει την εγγύηση με
έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 
Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για αποζημίωση
του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού των εγγυήσεων.
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Άρθρο 6 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
6.1  Αν  ο  ανάδοχος,  με  υπαιτιότητά  του,  δεν  τηρεί  τις  συμβατικές  προθεσμίες  περαίωσης  των
εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες κατά το άρθρο 185 του Ν. 4412/2016, ως
ακολούθως:
I. για κάθε ημέρα υπέρβασης του καθαρού χρόνου της σύμβασης και για αριθμό ημερών ίσο με το
είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανερχόμενη σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης. Για τις επόμενες ημέρες και μέχρι ακόμα δέκα
τοις εκατό (10%) του καθαρού χρόνου, η ποινική ρήτρα ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό
(20%) της μέσης ημερήσιας αξίας της σύμβασης.
II. Αν η εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης καθυστερεί πέραν του «τριάντα τα εκατό (30%)
του καθαρού χρόνου, κινείται η διαδικασία της έκπτωσης.
6.2  Το  σύνολο  των  ποινικών  ρητρών  για  υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  το  ποσό  που  αντιστοιχεί  σε  2% του  ποσού  της  σύμβασης.  Οι  ποινικές  ρήτρες  για
υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της
συνολικής  προθεσμίας  και  επιστρέφονται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της  Δ.Υ.  αν  η  σύμβαση
περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις του.
6.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και κοινοποιούνται
στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την επιβολή τους,
ή  σε  περίπτωση  υποβολής  ένστασης,  μέσω  της  πιστοποίησης  που  εκδίδεται  αμέσως  μετά  την
απόρριψη της ένστασης από την Προϊσταμένη αρχή.

Άρθρο 7 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
7.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προσδιορίζονται στο
τεύχος  “Τεχνικών  Δεδομένων”,  που  συνοδεύει  την  Διακήρυξη,  με  επιδεξιότητα,  επιμέλεια  και
επαγγελματική κρίση.
Ο ανάδοχος εκτελεί τη σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της, τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους
κανόνες  της  επιστήμης  και  της  τέχνης  και  φέρει  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  αρτιότητα  του
αντικειμένου της. Οι αξιώσεις του εργοδότη κατά του αναδόχου λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της
παροχής του παραγράφονται μετά την πάροδο εξαετίας από την παραλαβή του αντικειμένου ή την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του παρέχει ο εργοδότης, αν τούτο
ορίζεται στη σύμβαση. Αν τα στοιχεία είναι ανακριβή, ασαφή ή γενικώς ανεπαρκή και επηρεάζουν
την αρτιότητα ή την εμπρόθεσμη εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον ο ανάδοχος μπορεί να το
διαπιστώσει, ειδοποιεί εγγράφως και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τον εργοδότη. Με τη λήξη της
σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που
έλαβε για την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ό,τι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν.
Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  προειδοποιεί  εγγράφως  τον  εργοδότη για  περιπτώσεις  σύγκρουσης
συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει
τέτοια σύγκρουση.
7.2 Ελαττώματα και ελλείψεις της μελέτης
Ελαττώματα  ή  ελλείψεις  του  αντικειμένου  της  σύμβασης  που  εμφανίζονται  κατά  τη  διάρκεια
εκτέλεσης της, αλλά και μετά την οριστική παραλαβή της και μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων
του  εργοδότη,  αποκαθιστώνται  από  τον  ανάδοχο  με  δίκες  του  δαπάνες.  Αν  διαπιστωθούν
ελαττώματα ή ελλείψεις μέχρι την έναρξη της κατασκευής του έργου, η Διευθύνουσα Υπηρεσία
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καλεί τον ανάδοχο της μελέτης να διορθώσει τα ελαττώματα ή να συμπληρώσει τις ελλείψεις και
εφόσον  αυτός  δεν  συμμορφωθεί  εκδίδει  και  κοινοποιεί  στον  ανάδοχο  πρόσκληση  στην  οποία:
α)γίνεται  μνεία ότι  κινείται  η διαδικασία εφαρμογής του παρόντος  άρθρου,  β)περιγράφονται  τα
ελαττώματα και οι ελλείψεις της μελέτης ή της υπηρεσίας, γ)χορηγείται εύλογη προθεσμία για την
αποκατάσταση, δ)επισημαίνεται ότι η πρόσκληση μπορεί να προσβληθεί με ένσταση ενώπιον της
Προϊσταμένης Αρχής και μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η ένσταση του αναδόχου δεν αναστέλλει την
υποχρέωση συμμόρφωσής του στην πρόσκληση. Αν αποδειχθεί ότι ο ανάδοχος δεν ευθύνεται, η
δαπάνη αποκατάστασης των ελλείψεων ή ελαττωμάτων βαρύνει τον κύριο του έργου. 
Αν  ο  ανάδοχος  αρνηθεί  να  αποκαταστήσει  το  ελάττωμα  ή  την  έλλειψη  μέσα  στην  ταχθείσα
προθεσμία,  το  ελάττωμα  ή  η  έλλειψη  αποκαθίσταται  από  τον  εργοδότη  σε  βάρος  και  για
λογαριασμό του, με απευθείας ανάθεση των σχετικών εργασιών σε μελετητή που έχει τα νόμιμα
προσόντα.  
7.3 Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο
Ο αναά δοχος υποχρεώά νεται να αναλαμβαά νει τις νοά μιμες ευθυά νες του, απαλλαά σσοντας αντιάστοιχα τον
εργοδοά τη  και  τους  υπαλληά λους  του  και  να  τον  προφυλαά σσει  αποά  παντοειδειάς  ζημιεάς,  εξ  αιτιάας
ατυχημαά τών  που  συμβαιάνουν  στο  προσώπικοά  του,  εκτοά ς  αν  προκυά πτει  σοβαρηά  παραά λειψη  ηά
εσκεμμεάνη ενεάργεια του εργοδοά τη.
7.4 Εκχώρηση  Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων
Απαγορευά εται στον αναά δοχο να εκχώρηά σει σε τριάτους μεάρος ηά  το συά νολο τών δικαιώμαά τών και τών
υποχρεώά σεώά ν του που απορρεάουν αποά  τη συά μβαση, εκτοά ς τών περιπτώά σεών που προβλεάπονται στο
αά ρθρο 195  του Ν.4412/2016. 
7.5 Εμπιστευτικότητα
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος (και
οι  προστηθέντες  του)  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  τύπου),  χωρίς  την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα
περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών
τους.
7.6 Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων
Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο (και τους
προστηθέντες  του)  στα  πλαίσια  εκτέλεσης  της  Σύμβασης,  θα  ανήκουν  στην  ιδιοκτησία  του
εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο που προβλέπεται στη σύμβαση ή αλλιώς
κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης.
Αν  είναι  υποχρέωση  του  αναδόχου  να  παραδώσει  αρχεία  με  στοιχεία  σε  ηλεκτρονική  μορφή,
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την ανάκτηση /
διαχείρισή τους.
7.7  Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από επεξεργασία σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από τις υπηρεσίες του
εργοδότη με την βοήθεια/καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από αναλυτικό
υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει:

 τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε,
 την ονομασία του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του συντάκτη και του

ιδιοκτήτη του, και
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 σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών υπολογισμού, του
τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι υπολογισμοί να μπορούν να
ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους ή με άλλα προγράμματα.

7.8  Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου
Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος
για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, υποχρεούται να θέσει
στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 
 Η κυριότητα  των  προγραμμάτων  αυτών  παραμένει  στον  Ανάδοχο,  έχει  όμως  ο  εργοδότης  το
δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς περιορισμούς για θέματα που
σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
7.9  Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου
Ο Ανάδοχος (και σε περίπτωση σύμπραξης όλα τα μέλη της) υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά
τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

 την  υποχρέωση  εγγραφής  στην  αρμόδια  Δημόσια  Οικονομική  Υπηρεσία  (ΔΟΥ)  και
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ.,

 την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία,
 την  πληρωμή  φόρου  εισοδήματος  ή  άλλων  φόρων  ή  τελών  και  την  εκπλήρωση  των

υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων του.

Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών επιχειρήσεων
του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα σχετικά δικαιολογητικά
έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
7.10  Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του
 Ο  Ανάδοχος  (και  τα  μέλη  του  σε  περίπτωση  σύμπραξης)  υποχρεούται  να  εκπληρώνει  τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (ΕΦΚΑ
ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης.
7.11  Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο
Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  προβαίνει,  χωρίς  την  προηγούμενη  έγγραφη  συγκατάθεση  του
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη σύμβαση ή
τον εργοδότη.
7.12  Αλληλογραφία με τον Εργοδότη
Τα  έγγραφα  που  θα  ανταλλάσσονται  μεταξύ  του  Αναδόχου  και  του  Εργοδότη  θα  πρέπει  να
αποστέλλονται  κατ’  αρχήν  με  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  ή  με  fax,  τα  δε  πρωτότυπα  αυτών  να
αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο ή με courier και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική
γλώσσα.
7.13  Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ)
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης (ΠΠΜ) σύμφωνα
με την παρ.4 του άρθρου 188 του ν.4412/2016, είτε έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς
αποδεκτά  Πρότυπα  Ποιότητας  είτε  όχι.  Στο  Πρόγραμμα  Ποιότητας  ενσωματώνονται  και
κωδικοποιούνται όλες οι απαιτήσεις των συμβατικών τευχών, περιγράφεται ο τρόπος εκτέλεσης της
μελέτης,  περιλαμβάνεται  το  χρονοδιάγραμμα  της  σύμβασης,  τα  μέλη  της  ομάδας  που  θα  την
εκτελέσουν, περιγράφεται ο τρόπος διαχείρισης των εγγράφων και δηλώνεται οτιδήποτε άλλο θα
διασφαλίσει την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της, τις προδιαγραφές και τους
κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
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Το  Πρόγραμμα  Ποιότητας  υποβάλλεται  εντός  τριάντα  (30)  ημερολογιακών  ημερών  από  την
υπογραφή της σύμβασης και αναθεωρείται σε κάθε τροποποίηση των όρων της σύμβασης και των
στοιχείων που αρχικώς περιέχονται σε αυτό.

Άρθρο 7.A ΚΥΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
7A.1   Κύρια μελέτη
Ορίζεται  ως  Κύρια  Μελέτη  η  «Μελέτη  Υδραυλικών  Έργων»  (κατηγορία  13),  όπως  ειδικότερα
ορίζεται  στην  παρ.  1  του  άρθρου  4  της  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466  /10-9-2018
Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
7A.2   Βασικός μελετητής
Ορίζεται  ως  Βασικός  Μελετητής  ο  Ανάδοχος  ή  σε  περίπτωση  ένωσης  τα  μέλη  της  Αναδόχου
Ένωσης σύμβασης μελέτης, ο οποίος θα εκπονήσει την ως άνω Κύρια Μελέτη , σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.9.1.
Ο καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του βασικού μελετητή ως Τεχνικού Συμβούλου –
Μελετητή κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την
Προϊσταμένη  Αρχή  του  έργου,  και  ο  τρόπος  πληρωμής  των  υπηρεσιών,  καθορίζονται  με  την
υπ΄αριθμ.  πρωτ.  ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466/10-9-2018  Απόφαση  Υπουργού  Υποδομών  και
Μεταφορών.

Άρθρο 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
8.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων
Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις πληροφορίες που
αναφέρονται στον Φάκελο Δημόσιας Σύμβασης, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις
παραδώσει.
8.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου
Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του
άρθρου  187  του  Ν.4412/2016   και  της  παρούσας,  όπως  ειδικότερα  ορίζεται  στην  παρ.  4.2  της
παρούσας Σ.Υ.

Άρθρο 9   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ
9.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης
Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες υποχρεώσεις
και  τα  δικαιώματά  τους  και  να  προσπαθούν  για  την  επίλυση  των  διαφωνιών  τους  με  πνεύμα
συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται κατά τα λοιπά, κατά τις
διατάξεις των άρθρων 183-195 του Ν.4412/2016 και την παρούσα (άρθρο 12).
9.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα έγγραφα της σύμβασης ή στην Προσφορά του Αναδόχου
Τα έγγραφα της σύμβασης αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που  υπάρξουν αντικρουόμενες
διατάξεις ή όροι στα έγγραφα της σύμβασης, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο ισχυρότερο κάθε
φορά, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη. 
Λάθη ή παραλείψεις των εγγράφων της σύμβασης μπορεί να διορθώνονται πριν την υπογραφή της
σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των διαγωνιζομένων και στην
υποχρέωση του Αναθέτοντα Φορέα να μη μεταβάλει μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη
τους οι διαγωνιζόμενοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς τους.
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9.3  Ανωτέρα βία
Αν κατά την εκτέλεση της  σύμβασης επισυμβούν  γεγονότα ή περιστατικά  "ανώτερης βίας",  τα
οποία  σαφώς  και  αποδεδειγμένα  βρίσκονται  υπεράνω  του  ελέγχου  και  της  ευθύνης  των
συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συμβατικών
του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους.
Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών
δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 ή τη σύμβαση.
Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της αναστολής, δεν δημιουργεί
δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση
υποχρεώσεων ή η καταβολή αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω
γεγονότων ή περιστατικών. 
9.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας
Διαφωνίες,  διενέξεις  και  διαφορές  που  θα  ανακύψουν  κατά  την  εκτέλεση  της  Σύμβασης  δεν
δικαιολογούν  την εκ μέρους  του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και  εκτέλεσης  των
καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από τις
διατάξεις του Ν.4412/2016 ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχος
αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις
σχετικές διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 10 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1  Έκπτωση Αναδόχου
Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση της Π.Α., όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 191 του Ν. 4412/2016.
Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης κινείται
υποχρεωτικά.
Μετά  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  εκκαθαρίζεται  η  σύμβαση  και  καταπίπτει  υπέρ  του
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης ως ειδική ποινική ρήτρα. Αν επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες για
υπέρβαση  τμηματικών  προθεσμιών  μέχρι  την  οριστικοποίηση  της  έκπτωσης  οι  ρήτρες  αυτές
οφείλονται από τον ανάδοχο αθροιστικά, ενώ επιβάλλεται και η ποινική ρήτρα για την υπέρβαση
της συνολικής προθεσμίας.
10.2  Διάλυση της σύμβασης
Ο εργοδότης  δικαιούται  να  καταγγείλει  και  να  προβεί  στη  διάλυση  μιας  σύμβασης  μελέτης  ή
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ. 1 και 2 του Ν.4412/2016.
Ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει την σύμβαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 192 παρ.
3, 4 και 5 του Ν.4412/2016
10.3 Ματαίωση της διάλυσης 
Συά μφώνα με τα ισχυά οντα στο αά ρθρο 193 του ν.4412/2016. 
10.4  Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασης 
Συά μφώνα με τα ισχυά οντα στο αά ρθρο 194 του ν.4412/2016. 
10.5  Υποκατάσταση του αναδόχου 
Συά μφώνα με τα ισχυά οντα στο αά ρθρο 195 του ν.4412/20162.
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10.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
μία δημόσια σύμβαση κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
133 του Ν.4412/2016.
10.7  Έγκριση μελέτης – Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Εφόσον  στις  ισχύουσες  διατάξεις  για  επί  μέρους  κατηγορίες  μελετών  δεν  ορίζεται  ιδιαίτερη
διαδικασία έγκρισης της μελέτης,  με την εγκριτική απόφαση της μελέτης, που εκδίδεται από το
αρμόδιο  κατά  νόμο όργανο,  πιστοποιείται  η  τήρηση όλων των  προδιαγραφών,  κανονισμών και
τεχνικών οδηγιών που ισχύουν κατά το  χρόνο σύνταξης  αυτής  και  βεβαιώνεται  η  ποιοτική  και
ποσοτική της επάρκεια και η συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις
του.
Η οριστική παραλαβή των μελετών πραγματοποιείται με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, μετά
την έγκριση του τελευταίου, κατά τη σύμβαση, σταδίου της μελέτης και την έκδοση βεβαίωσης της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την περαίωση των εργασιών της σύμβασης.
Σχετικά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 189 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 11  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα
στο άρθρο 198 του Ν.4412/2016. Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την
εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

Άρθρο 12  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12.1  Νομοθεσία
Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στην
διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.
12.2  Γλώσσα επικοινωνίας
Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη ή άλλων
ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά,
αυτές θα εξασφαλίζονται από τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο.
Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των εγγράφων σε
αλλοδαπή γλώσσα.

Άρθρο 13 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα παραδοτέα (όπως κείμενα, σχέδια, έγγραφα,  USBs κ.λπ.) κατατίθενται στη Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Α.Α.Κ. υπόψη των επιβλεπόντων μηχανικών της σύμβασης με το περιεχόμενο και των
αριθμό αντιτύπων που καθορίζονται ως εξής:
Οι  προς  εκπόνηση μελέτες  θα υποβληθούν  για  έλεγχο  εις  διπλούν,  σε έντυπη και  ηλεκτρονική
μορφή και μετά τις σχετικές εγκρίσεις θα υποβάλλονται άλλα τέσσερα (4) αντίγραφα σε έντυπη
μορφή (δηλαδή συνολικά η Υπηρεσία πρέπει να έχει στη διάθεση της έξι (6) οριστικά αντίγραφα
σε έντυπη μορφή) μαζί με  δύο (2) αντίγραφα σε ηλεκτρονική έκδοση.  Η παρουσίαση και οι
κλίμακες, όπου δεν προβλέπονται από την Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 (ΦΕΚ
1047/Β'/29.03.2019) ή άλλες διατάξεις, θα γίνεται σε συμφωνία με την Υπηρεσία.
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Η παράδοση θα γίνεται σε κατάλληλους φακέλους έτοιμους προς αρχειοθέτηση. Τα σχέδια και τα
τεύχη πρέπει να διακρίνονται ως προς την έκδοσή τους, την ημερομηνία υποβολής και το στάδιο
υποβολής τους.
Όλα  τα  ψηφιακά  παραδοτέα  θα  παραδοθούν  σε  δύο  μορφότυπους:  έναν  επεξεργάσιμο  για  την
περαιτέρω αξιοποίηση τους  και  την ενσωμάτωση τους  στην υφιστάμενη ψηφιακή υποδομή του
Δήμου και σε ένα μορφότυπο κατάλληλο για έντυπη αναπαραγωγή των πρωτότυπων στην τελική
μορφή παράδοσης, το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις υπογραφές και εγκρίσεις.
Όσον αφορά τα γεωχωρικά δεδομένα (τοπογραφικές αποτυπώσεις,  θέσεις  γεωτρήσεων, κ.λπ.),  ο
μελετητής θα παραδώσει στην υπηρεσία τόσο τις πρωτότυπες μετρήσεις όσο και τα προϊόντα των
εργασιών αυτών (χάρτες, σχέδια) σε επεξεργάσιμη μορφή σύμφωνα με το Ν. 3882/Α’166/22-9-2010
Εθνική  Υποδομή  γεωχωρικών  Πληροφοριών  −  Εναρμόνιση  με  την  Οδηγία  2007/2/ΕΚ  του
Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του Συμβουλίου  της  14ης  Μαρτίου  2007 και  άλλες  διατάξεις  -
Τροποποίηση του N. υπ’ αριθμόν 1647/19-09-1986 (ΦΕΚ141Α) «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις».

Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021 Αγ. Ανάργυροι, 07/10/2021 Αγ. Ανάργυροι, 08/10/2021

οι συντάκτριες
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ
αρχιτέκτονας μηχανικός
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ΜΕΛΕΤΗ: 
"Σύνθετη μελέτη για τη διαχείριση των ομβρίων υδάτων 

της περιοχής Γεροβουνό Δ.Κ. Καματερού, 
με την ανάπτυξη πρότυπου υδροσυστήματος"

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE-IP AdaptInGR

                                                   Αγ. Ανάργυροι, Σεπτέμβριος 2021
                                                                ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
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                  πολιτικός μηχανικός                                        αρχιτέκτονας μηχανικός
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